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 إٌجىَخ واٌغٕخ اٌىشَُ اٌمشآْ يف واٌضحه اٌتجغُ لُّخ
(اٌرتثىَخ تغجُمبتهبو وأدٌتهب، أغشاضهب،) 

عٕذ ثٓ ًليف اٌشبِبٍٔ .د
أعتبر اٌرتثُخ اإلعالُِخ وادلمبسٔخ ادلشبسن 

 ربِؼخ عُجخ وٍُخ اٌرتثُخ 
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قيمة التبسم والضحك يف القرآن الكرمي والسنة النبوية)أغراضها، وأدلتها، وتطبيقاهتا الًتبوية(
 د. سند بن اليف الشاماين

ادللخص:
بقيمة التبسم كالضحك من خبلؿ  اآلايت القرآنية، كاألحاديث النبوية كأ٫تيتها يف  ىدفت ىذه الدراسة التعريف          

٣تاؿ الًتبية، كاستنباط التطبيقات الًتبوية ٢تذه القيمة، كاستخدمت لتحقيق ىذه األىداؼ ا١تنهج االستنباطي، كا١تنهج 
م كالضحك قيمة مطلقة كردت أدلتها كأىدافها يف القرآف الكرًن، كالسنة الوصفي التحليلي، كمت ا٠تلوص إُف أف التبس

و، فكانت النبوية،  كبيَّنت األحاديث النبوية  ّتبلء عناية النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبذه القيمة كاستخدامو ٢تا يف تربيتو كتعليمو كتوجيهات
ابة مهنع هللا يضر؛ إليصاؿ ا١تعلومات كالسلوؾ كاالٕتاىات، كأنو ٬تب تطبيق ىذه من أبرز كسائل التفاعل بينو ملسو هيلع هللا ىلص، كبُت الصح

القيمة من قبل أىم أقطاب العملية الًتبوية كالتعليمية كىم: الوالداف، كا١تعلم، كا١تتعلم، لغرسها يف النفوس كٖتقيق أىدافها 
ا١تعرفية كالوجدانية كالسلوكية.

The value of smiling and laughing in the Quran and the Sunnah( Their purposes, proofs 

and educational implications 

Abstract 

 This study aimed at identifying the value of smiling and laughing through Quranic verses 

and Prophetic Hadiths , their importance in the field of education; and deducing some 

educational implications of this value. To achieve these aims, the deductive and the descriptive 

analytical approach were utilized. Results showed that smiling and laughing is an absolute value 

whose proofs have been narrated in the Quran and the Sunnah. The prophet (peace and blessing 

be with him) paid good attention to this value. The prophet  (peace and blessing be with him) 

used this value in his daily life in educating his companions. It was used for delivering 

information, polishing attitudes and guiding behavior. Recommendations suggest the 

importance of using this value by teachers, parents and the community in order to achieve the 

aims of affective education. 

Keywords:  Quran and Sunnah - Smiling – laughing – educational implications 
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:مقدمة
ا أف كأشهد لو، شريك ال كحده هللا، إال إلو ال أف كأشهد كنستغفره، بو، كنستعُت ٨تمده،  اٟتمد  عبده ٤تمدن

 :بعد أمَّا كسلم، كصحبو آلو كعلى عليو هللا صلى كرسولو
 أسسها تستمد ألهنا كمكاف؛ زماف لكل كصاٟتة مكالقي األصوؿ كاثبتة كمتوازنة متكاملة تربية اإلسبلمية الًتبية فإف        
 .ا١تطهرة النبوية كالسنة الكرًن، القرآف يف ا١تتمثًٌل الكامل، الرابين ا١تنهج من كقيمها كأصو٢تا
 تقاس كعظمتها األمة مكانة فإف كلذا كالشعوب؛ األمم حياة يف كبَتة كظيفة من القيم بو تقـو ما عاقل ينكر كال    

 ضاعت كإال هبا، تؤمن اليت ابلقيم أجيا٢تا لربط الدؤكب سعيها أمة أية هنضة عوامل من أف كما بقيمها، ٘تسكها ٔتقدار
 من جانب ككل إنساف كل موضوع نفسو الوقت يف كىي الًتبية، موضوع ىي القيم فإف ك٢تذا السبل؛ هبا كافًتقت األجياؿ
 يبقى القيم تسوده الذم كاجملتمع السواء، على كالطبيعية نيةاالنسا العلـو موضوع كذلك ىي القيم أف كما اٟتياة، جوانب
 .القيم غاية كىذه الرذيلة فيو كتتضاءؿ الفضيلة فيو تكثر مطمئنا ٣تتمعنا
 أك ابلقواعد، أك ابألسس أك اب١تبادئ أحياانن  تعرؼ مطلقة، قيم منها: نوعاف -(ُُْٔخياط،) يقوؿ كما -كالقيم     

 أهنا أك ا١تطلقة، ا٠تلقية القيم مع تتعارض ال دامت ما حرج كال فيها غضاضة كال متغَتة، خاصة نسبية كقيم ابألصوؿ،
 . منها كمنبثقة منطلقة
 ًإفَّ : تعاُف هللا قوؿ كىو كاحد مثاؿ إيراد ىنا كيكفي النبوية، كالسنة الكرًن القرآف يف للقيمة العاـ اللفظ كرد كلقد       
ا ـي  ًىيى  يًت لًلَّ  يػىٍهًدم اٍلقيٍرآفى  ىىذى  كاإلٯتاف هللا توحيد كىى اٟتاالت، أقـو ىي اليت للحاؿ: "الزجاج قاؿ[.. ٗ: اإلسراء] أىقٍػوى
٘تثل القيمة أف القوؿ ٯتكن عليو كبناءنا اٟتياة، جوانب كل تشمل أقـو كلمة إف بل ،(ِِٓ/َُ: ت.د القرطيب،")برسلو
 ابألمور ترتبط كأهنا األفضليات، يف التساىل أك ارمات أك ظوراتا يف الوقوع عن ا١تسلم الفرد تردع كحواجز حكم أداة

، تطبيقات منها اليت ا١تعنوية  األداة ألهنا الًتبية؛ طريق عن إال عليو كاافظة نشره ٯتكن ال تطبيقي أمر فالقيمة العلـو
 كأشد كالًتبية، القيم بُت الوثيقة الصلة حتتض كىنا سلوكي، كتطبيق ٦تارسة إُف معرفة من كٖتويلها القيم، ترسيخ يف الفاعلة

.  الراشدة اإلسبلمية الًتبية ىي تعلمها كأداة الصادؽ، الوحي ىو القيم تلك مصدر يكوف عندما كضوحنا تكوف ما
 األحواؿ اختلفت مهما كاثبتة، كشاملة عامة مطلقة قيم ىي كشرعو؛ تعاُف هللا كحي مصدرىا اليت ا٠تلقية كالقيم 
ما كيعلم اإلنساف خلق الذم ىو قيمنا جعلها الذم ألف كزماف؛ مكافو  كل يف إنساف كل تناسب فهي كاألمكنة، كاألزماف
 تعاُف فا النبوية؛ السنة عليو أكَّدت كما كتابو، من كثَتة مواطن يف ذلك سبحانو بُتَّ  كقد يصلحو، كما لو يصلح
الناس أيها اي: » كسلم عليو هللا صلى الكرًن الرسوؿ كيقوؿ ،[ُْ: تبارؾ] ا٠تٍىًبَتي  اللًَّطيفي  كىىيوى  خىلىقى  مىنٍ  يػىٍعلىمي  أىالى :يقوؿ
 أكرده] ،(ُْٗ/َُ: ىػ ُُِْ: البيهقي« ) نبيو كسنة هللا كتاب أبدا تضلوا فلن بو اعتصمتم إف ما فيكم تركت قد إىن

 .[حسن: عنو كقاؿ ،ُٖٔ برقم ا١تصابيح مشكاة يف األلباين الشيخ
لكل الصاٟتة الثابتة ا١تطلقة القيم من كثَتنا كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ كأحاديث الكرًن، القرآف آايت تضمنت كقد
 لًتٚتتها تسعى كأف األمة، ألفراد تعلمها كأف عليها، ٖتافظ أف الًتبية، على ٬تب اليت مكاف، كل كيف زماف كل يف إنساف
 جاء كقد البشر، فيها يشًتؾ اليت الطبيعية اٞتبلية األمور من ك٫تا كالضحك؛ التبسم قيمة كمنها تطبيقي؛ عملي سلوؾو  إُف
:هللا رٛتو كثَت ابن يقوؿ[.ّْ: النجم﴾] كىأىٍبكىى أىٍضحىكى  ىيوى  كىأىنَّوي :﴿ تعاُف هللا قاؿ  كالبكاء الضحك ذكر هللا كتاب يف
(.ْٔٔ/ٕ: ىػَُِْالتفسَت،) ٥تتلفاف ك٫تا كسببيهما، كالبكاء، الضحك عباده يف خلق أم
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لكل يبتسم دائمنا، مبتسمنا كجهنا يرزقو أف اإلنساف على تعاُف هللا نعم كمن مراحلو؛ كأكؿ الضحك أفضل ىو كالتبسم
السليم التفكَت على هللا إبذف ػ قادرنا كيكوف نفسي، ارتياح حالة يف دائمنا يعيش كقدره، هللا بقضاء راض ألنو موقف؛
 إُف ا١تسلم بو يتقرب تعبداي أمران  التبسم اإلسبلـ اعترب كقد الناس، مع هبا يتعامل اليت ا١تناسبة، لماتالك كاختيار ا١تنضبط،

 .هللا شاء إف ػ بيانو سيأيت كما ػ كدنياه دينو مصاٌف بو ك٭تقق حسناتو، بو كيزيد ربو،
 الًتبوية العملية إليو تفتقر ما أىم من ًتبويةال كتطبيقاهتا النبوية كالسنة الكرًن القرآف يف اٟتسن كالضحك التبسم كقيمة    

 أف ٥تلصنا ري أسأؿ الذم العلمي البحث ىذا موضوع ىو كىذا اإلسبلمية، اجملتمعات يف تسود أف ٬تب اليت ا١تهتدية
.كسداده القوؿ صواب فيو يلهمٍت
 : البحث أسئلة
 النبوية كالسنة الكرًن القرآف يف كالضحك التبسم قيمة تعرؼ إُف يتجو البحث ىذا موضوع فإف تقدـ ٦تا انطبلقنا 

:التالية األسئلة على اإلجابة خبلؿ من الًتبوية، كتطبيقاهتا
النبوية؟ كالسنة الكرًن القرآف يف كالضحك التبسم قيمة تعٍت ذا ما -1
النبوية؟ كالسنة الكرًن القرآف يف كالضحك التبسم قيمة  أغراض ما -2
كا١تعلم، الوالدين، قبل من الًتبوم، ا١تيداف يف ٘تارس أف ٯتكن اليت كالضحك التبسم لقيمة الًتبوية التطبيقات ما -3

كا١تتعلم؟
 :البحث أمهية
 كا١تعلموف، اآلابء، كأييت الًتبوية؛ ابلعملية عبلقة لو من كل اٟتسن كالضحك التبسم بقيمة اتصافنا الناس أكُف من إف     

 السنة يف بثوثةا١ت الًتبوية كتطبيقاهتا القيمة، ىذه بتدريس التعليم مناىج مهتت أف ٬تب كما مقدمتهم، يف العلم كطبلب
  هللا برسوؿ كالتأسي هبا لئلحاطة العلم كطلبة كا١تعلمُت، اآلابء، كحاجة الًتبوية، القيمة ىذه كأل٫تية الشريفة، النبوية
اّللَّى  كىذىكىرى  اآٍلًخرى  كىاٍليػىٍوـى  اّللَّى  يػىٍرجيو كىافى  ًلمىنٍ  حىسىنىةه  أيٍسوىةه  اّللًَّ  وؿً رىسي  يًف  لىكيمٍ  كىافى  لىقىدٍ : العظيم الرابين للتوجيو امتثاالن  فيها،
ًثَتنا  كرفع اٟتواجز، ككسر القلوب، كسب منها اليت السامية أىدافها الًتبوية العملية ٖتقق كلكي ،[ُِ: األحزاب] كى
ا كا٢تمم، العزائم  فيهم قاؿ ٦تن العلم كطالب كا١تعلم، ا١تري، يكوف ال كحىت كالكرب، ط،كالتسل كالقسوة، اٞتفوة، عن بعيدن
 إبراز أجل من البحث ىذا فكرة جاءت ،(َُٖ/ُ: ػُِِْالبخارم،( )منفرين منكم إف: )كسلم عليو هللا صلى النيب
.ٓتاصة الًتبوية كاجملتمعات بعامة، ا١تسلمة اجملمعات يف مكانتها تتبوأ لكي القيمة، ىذه  أ٫تية
 :التالية النقاط يف البحث ىذا أ٫تية تلخيص كٯتكن  
. النبوية كالسنة الكرًن، القرآف: ك٫تا قيم من عليو تقـو كما اإلسبلمية للًتبية األساسُت ا١تصدرين من انطبلقو -
 دكر ك٢تم لًتبويةا العملية أقطاب أىم كا١تتعلم،ابعتبارىم  كا١تعلم، األبوين، على التأثَت يف كالضحك التبسم قيمة يوضح -

 . نشرىا يف فاعل
 التطبيق ىي النبوية السنة كوف النبوية، األحاديث خبلؿ من كالضحك للتبسم الًتبوية التطبيقات بياف يف اإلسهاـ -

 .  الكرًن كتابو يف سبحانو هللا ١تراد األمثل
  كالضحك التبسم قيمة الستخداـ التنبو من ا١تعلمُت، أـ األمهات، أـ اآلابء، سواء الًتبية يباشر الذم ا١تري  ٘تكُت -

 .حو٢تم من على أتثَتىم لتقوية
.كالسنة الكتاب من ا١تستنبطة ابلدراسات الًتبوية ا١تكتبة إثراء يف اإلسهاـ -

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. ظنذ بن الف  الشاما       بىية   قيمة الحبع  والض و ف  ال شآ  النشي  والعنة النبىية  ) أغشاضها، وأدلتها، وثعبي اتها التر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              143

:البحث أىداف
.الًتبية ٣تاؿ يف كضركرهتا النبوية كاألحاديث القرآنية، اآلايت  خبلؿ من كالضحك التبسم بقيمة التعريف -ُ
 .كالتبسم الضحك لقيمة الًتبوية األغراض بياف -ِ
 .كالتعليمية الًتبوية ابلعملية ا١تتصلة كالضحك التبسم لقيمة الًتبوية التطبيقات بعض استنباط -ّ

:البحث منهج
 :اآلتيُت ا١تنهجُت استخداـ البحث طبيعة اقتضت

 األحاديث دراسة خبلؿ من كالضحك التبسم ةلقيم الًتبوية التطبيقات استنتاج هبدؼ التحليلي الوصفي ا١تنهج -ُ
.النبوية

ا١تدعمة كأغراضها كالضحك، للتبسم الًتبوية القيمة  معاين استخراج هبدؼ النصوص لدراسة االستنباطي ا١تنهج -3
.النبوية كالسنة الكرًن القرآف من الواضحة ابألدلة
: البحث مصطلحات

 :القيمة
 اافظة ٔتعٌت أييت القياـ أف منظور ابن كيذكر. كذا لو ا١تقابل ٙتنو كاف يعٍت بكذا يءالش قاـ: من ىيئة اسم القيمة        

(. ْٖٗ/ُِ:ػُُْْ  منظور ابن.. )استقاـ ٔتعٌت فقاـ كقومتو الشيء أقمت فيقاؿ االستقامة، ٔتعٌت أييت كما كا١تبلزمة،
 األشياء يف عما ا١تعنوية الداللة إُف ا١تادية الداللة من ؿانتقا كىو كا١تنزلة، القدر ٔتعٌت لتستعمل الكلمة تطورت كقد       

( . ُٗ:ت.د علواف،) صواب أك كٚتاؿ خَت من
 غَت كالرغبات االىتمامات على قصرىا يرل من فهناؾ القيم؛ مصطلح مفهـو ٖتديد يف النظر كجهات كتعدَّدت      
 أك االٕتاىات أهنا اُف ينظر كرابع ا١تعتقدات، أهنا يرل كاثلث افة،للثق كمرادفة كاسعة يراىا كآخر كاجملتمعات، لؤلفراد ا١تلزمة

 القيم كىو خاص؛ ٣تاؿو  يف ألنو كاستعراضها اآلراء ىذه تتبع البحث ىذا غرض من كليس ،(ػُُْٔخياط،)العادات
 .اإلسبلمية
 التفاعبلت تضبط اجتماعية ضوابط: أهنا ىو االسبلمية النظر كجهة من القيم ١تصطلح ا١تفاىيم أمشل من كلعلَّ       

 ا١تصدر ىو اإلسبلمي كالدين...  ا١ترغوب غَت كالسلوؾ ا١ترغوب السلوؾ ٖتدد للسلوؾ ك٤تددات األفراد، بُت كالعبلقات
 خلق اليت بفطرهتا البشرية كالنفس األفراد، سلوؾ تضبط كاليت االسبلمية الًتبية ٖتكم اليت ا١تختلفة كاألفكار للقيم األساسي

 كتنميها كتقويها الفطرة تلك القيم ىذه تساير حيث اإلسبلمي، الدين هبا جاء كاليت القيم ىذه تقبل عليها ناسال هللا
 االجتماعي، للتفاعل نتيجة تتكوف اليت القيم اإلسبلـ ينكر كال كاجملتمع، الفرد إلصبلح كتسخرىا كتنظمها كهتذهبا كتزكيها
 نصو  مع تصطدـ كأال هللا، شرع مع متسقة القيم تلك تكوف أف البد إذ كضوابط، حدكدنا ٢تا جعل كلكنو
 الثابتة القيم مصادر على كنصو لشمولو، البحث ىذا يتبناه ما ىو ا١تفهـو كىذا(. َٖ-ٕٗ: ػَُْٔمطر،.)شرعي
 .كا١تتغَتة

 :الضحك
يف هللا ورٛت حجر ابن قاؿ كلذلك تبسمنا؛ ضحك كل كليس ضحك، تبسم فكل التبسُّم، من أعم الضحكي 

 كاف فإف السركر، من األسناف تظهر حىت الوجو انبساط كالضحك الضحك، مبادئ التبسم: اللغة أىل قاؿ: » الفتح
 «التبسم فهو صوت ببل كاف كإف الضحك، فهو كإال القهقهة، فهو بعد من يسمع ْتيث ككاف بصوت
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 يليها، كما كاألنياب الثنااي كىي واحك،الض: الفم مقدـ يف األسناف تسمى: منظور ابن كيقوؿ ،(َْٓ/َُ:ُّٕٗ)
(.ْٗٓ/َُ:ت.د.) اٍلفىرىحً  ًمنى  الثػَّنىاايى  ظيهيوري : كالضًَّحكي . الضحك عند تظهر اليت كىي النواجذ كتسمى
:التبسم
 غالبنا كيكوف كأحسنو؛ الضحك أقل ٯتثل إذ صوت؛ ببل الفم انفراج كىو الضحك، مبتدأ أنو التبسم اللغة أىل عرَّؼ      
علػيهم األنبيػاء ضػحك أكثػر التبسػم: الزجػاج يقػوؿ[. ُٗ: النمػل﴾ ]قػىٍو٢ًتىػا ًمػنٍ  ضىػاًحكنا فػىتػىبىسَّػمى : ﴿تعػاُف هللا قاؿ. للسركر
 ابػػػػػػن.)كابتسػػػػػػم كتبسػػػػػػم يبسػػػػػػم بسػػػػػػم: يقػػػػػػاؿ الضػػػػػػحك دكف كىػػػػػػو؛ ١تسػػػػػػرة الفػػػػػػم مقػػػػػػدـ إبػػػػػػداء كالتبسػػػػػػم. كالسػػػػػػبلـ الصػػػػػػبلة
(.ِْٗ/ُ:ُّٗٗفارس،
 قريبة تكوف اليت كضوحنا األكثر العضبلت ثٍت خبلؿ من يتشكل كجهي تعبَت: ىي لفيسيولوجيُتا لدل كاالبتسامة 

 ( .Freitas-Magalhães, & Castro, 2009) الفم طريف من
 جيدة، صحة ك٘تنحو ابلسعادة، كاإلحساس التغيَت إُف( ا١ترء) تقود إ٬تابية صفة: "أهنا االبتسامة اٟتقباين كيعرؼ        
 "ابلدن  كال ثقافة تعرؼ ال اٞتسد لغات من لغة فهي كلمة، ألف عن تغنيو بسيطة ْتركات اآلخرين مع ٦تيزة كعبلقات

(.ٖ ص:ُّْْ)
الشفتُت انفراج عن عبارة كأهنا كأحسنو، الضحك أقل أهنا إجرائينا االبتسامة تعريف ٯتكن سبق ما على كأتسيسنا

 إُف يوصل كابب الكثَتين، ٢تداية كمفتاح القلوب، لكسب ٥تتصر طريق كىي األسارير، انبساط مع األسناف كبركز
.أخيو ٕتاه اإلنساف خاطر يف ٬توؿ عما للتعبَت حية ككسيلة النفوس،

 :الًتبوية التطبيقات
 على ينبغي اليت كاالٕتاىات كا١تبادئ كا١تعارؼ كاٟتقائق ا١تفاىيم من ٣تموعة" ىي االصطبلح يف التطبيقات        

 على كتساعدىم جيد، بشكلو  العملي األداء على قدراهتم تنمي بطريقة كمعايشتها ككعيها عمليِّا، تطبيقنا تطبيقها لمُتا١تتع
 لتحقيق إ٬تاي بشكل حاجاهتم كإشباع ميو٢تم تنمية على كتعمل اٟتسنة، كاالٕتاىات كالعادات السلوكيات تكوين

(.ِِٕ ص ، ُْٗٗ الفاري،")اإلسبلمي التصور ضوء يف الصاٌف لئلنساف ا١تتكاملة الشخصية
 النبوية السنة يف الواردة كالضحك التبسم قيمة من العملية االستفادة: البحث ىذا يف الًتبوية ابلتطبيقات ا١تقصودو        

 إُف كإحالتها ة،الًتبوي ابلعملية صلة لو من ككل كا١تتعلم، كا١تعلم، الوالدين، قبل من الًتبوم، ا١تيداف يف ٘تارس أف ٯتكن اليت
.تطبيقي كاقع

 :البحث حدود
 النبوم، كاٟتديث التفسَت، كتب هبا اىتمت اليت كالضحك التبسم قيمة ىو البحث ٢تذا ا١توضوعي اٟتد سيكوف       

العملية يف الفاعلة األطراؼ أىم ألهنم نظرنا كا١تتعلم كا١تعلم، األبوين،: قبل من الًتبوية تطبيقاهتا ك٦تارسة تعلمها، كضركرة
. الًتبوية

 :السابقة الدراسات
 ٙتة كلكن البحث، ىذا موضوع يف الًتبوية ابلتطبيقات عنيت تربوية علمية دراسة الباحث ٬تد َف      

 :كمنها اب١توضوع؛ عبلقة ذات دراسات
 اىتماـ مدل ارإظه: ىدفها كاف موضوعية، دراسة النبوية السنة يف اٞتسم لغة: بعنواف: ػ(ُِْٕ) ا٠تطيب دراسة -ُ  

 كقد أثرىا، ك هبا عنهم هللا رضي الصحابة معرفة كمدل ٢تا، استخدامو كمقدار اٞتسم، بلغة كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ
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 من عددو  إُف كخلص. النقدم كا١تنهج االستنباطي، ا١تنهج ك الناقص، االستقرائي: ىي مناىج ثبلثة ْتثو يف استخدـ
 اٟتسنة من أكثر فيها الصحيحة األحاديث كأف اٞتسم، لغة يف األحاديث من بَتك عددو  كركد: أ٫تها من النتائج

.         ٢تا البارز كالدكر النبوية السنة يف اٞتسم لغة كضوح مقدار على يدؿ كىذا كالضعيفة،
 التفسَت ؿخبل من ىدفت موضوعية، قرآنية دراسة اآلخرين، يف كأتثَته الصامت االتصاؿ: ػ(ُِْٗ) اٟتلو دراسة -ِ   

 ا١تنهج كاستخدمت اآلخرين، يف كأتثَته الصامت االتصاؿ موضوع يف القرآنية اآلايت ٖتليل إُف الكرًن للقرآف ا١توضوعي
 ١تا الناس تفسَت اختبلؼ: أبرزىا من النتائج من عددو  إُف خلصت كقد كالنظر، البحث على القائم التحليلي االستقرائي

 يف تتحكم أف ٯتكن اليت الضوابط أقول ىي اإلسبلمية العقيدة كأف آلخر، شخصو  نم الصامت االتصاؿ أدكات تنقلو
 ليغَت ٯتتد قد أتثَتىا كلكن قصَتة ة تكوف قد الصامت االتصاؿ رسالة كأف الرد، أك القبوؿ حيث من االتصاؿ رسائل

 .كعادات سلوكيات
 التحليلي، االستقرائي ا١تنهج فيها استخدـ كقد ًن،الكر  القرآف يف اٞتسد لغة بياف حوؿ :(ُُّْ) رابيعة دراسة -ّ  

 اٞتسد، لغة إُف ذلك يتعدل كإ٪تا فقط، ا١تنطوؽ الكبلـ خبلؿ من يتم ال البشر بُت التواصل أف: منها نتائج إُف كخلص
ا الكرًن القرآف تضمًٌن كقد  لغة: يف تمثلةا١ت اٞتسد لغة توظيف فيها مت اليت كالقارئ للسامع ا١تعاين إيصاؿ طرؽ من عديدن

 من الكرًن القرآف حذر كما ا١تختلفة، كأكضاعو اٞتسم كىيئة األعضاء، كحركات اإلشارات، كلغة الوجو، كلغة العيوف،
 . كاللمز الغمز مثل مشاعرىم يف اآلخرين تؤذم قد اليت اٞتسدية اٟتركات بعض ٦تارسة

 الًتبوية، كتطبيقاهتا البخارم اإلماـ صحيح خبلؿ من الوجو لتعبَتات الًتبوية الدالالت(: ُّْْ) العمرم دراسة -ْ  
 صحيح خبلؿ من كالضحك، العيوف، تعبَتات ك الوجو، إلٯتاءات الًتبوية الدالالت بياف إُف الدراسة ىذه ىدفت كقد

 ستنباطي،اال: ا١تنهجُت  دراستو يف كاستخدـ كا١تدرسة؛ األسرة يف الوجو لتعبَتات الًتبوية كالتطبيقات البخارم، اإلماـ
 األحاديث من كثَتو  على ٭تتوم البخارم اإلماـ صحيح أف: أ٫تها من النتائج من عددو  إُف كخلص التحليلي، كالوصفي

 كأنَّو نفسو، الوقت يف داللة من أكثر ٭تمل قد للوجو الواحد التعبَت كأف الوجو، لتعبَتات تربوية دالالت على تشتمل اليت
 .كالتعليم الًتبية ٣تاؿ يف الوجو تعبَتات من االستفادة كا١تدرسة البيت يف للمري ٯتكن
 صلى النيب سنة(: التبسم كالضحك يف السنة النبويةػ دراسة موضوعية ػ اليت ىدفت إُف إحياء ُّْٕدراسة صياـ ) -ٓ
 استخدـ كقد تفريط،ابل كإما ابالفراط إما خاطئنا؛ تعامبلن  الناس معها تعامل اليت كالضحك ابلتبسم ا١تتعلقة كسلم عليو هللا

 يف كالتحليلي ا١توضوع، عرض يف كالوصفي االستدالؿ، يف كاالستنباطي العلمية، ا١تادة ٚتع يف االستقرائي ا١تنهج الباحث
 صلى هللا رسوؿ أف: أ٫تها من كاف نتائج ٣تموعة إُف كانتهى كالًتبوية، كالفقهية كاٟتديثية العقائدية القضااي بعض مناقشة

 دعوتو كيقبلوف حولو يلتفوف جعلهم ٦تا الناس؛ ككل كأصحابو، أىلو، مع كالبشاشة التبسم كثَت كاف مكسل عليو هللا
، يضحك ككاف كابة، ابإلخبلص  .كمراعاهتا التزامها من البد كآداابن  أىدافنا كالضحك للتبسم كأف أحياانن

 دراسة ىدؼ فكاف معيننا، جانبنا يتخذ منها ككل ا١تنطوقة، غَت اللغة حوؿ كلها السابقة الدراسات أف نبلحظ كىكذا     
 معرفة كمدل ٢تا، استخدامو كمقدار اٞتسم، بلغة كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ اىتماـ مدل إظهار( ُِْٕ) ا٠تطيب
 موضوع يف القرآنية اآلايت ٖتليل إُف( ُِْٗ) اٟتلو دراسة ىدفت حُت يف عليهم، كأثرىا هبا عنهم هللا رضي الصحابة

 الكرًن، القرآف يف اٞتسد لغة بياف( ُُّْ) رابيعة دراسة ىدؼ كاف حُت يف اآلخرين، يف كأتثَته الصامت صاؿاالت
 االلتزاـ ضركرة مع كالضحك ابلتبسم ا١تتعلقة كسلم عليو هللا صلى النيب سنةىدفت إُف إحياء ( ُّْٕ) صياـ كدراسة
 ػ؛(ُّّْ) العمرم دراسة اىتمت حُت يف الًتبوية، طبيقاتللت األربعة الدراسات ىذه تتعرض كَف كآداهبا، أبىدافها
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 فقط، البخارم اإلماـ صحيح خبلؿ من كالضحك، ،العيوف تعبَتاتك  الوجو، ٯتاءاتإل الًتبوية الدالالت ابستنباط
 .كا١تدرسة األسرة يف الوجو لتعبَتات الًتبوية كالتطبيقات
 القرآنية، اآلايت  يف كأدلتها أغراضها كالضحك؛ التبسم بقيمة التعريف أجل من اٟتالية الدراسة جاءت كقد        

 سول السابقة، الدراسات لو تتعرض َف ما كىذا الًتبوية، العملية عناصر أىم على الًتبوية كتطبيقاهتا النبوية، كاألحاديث
 البخارم اإلماـ يحصح كىو النبوية؛ السنة مصادر من كاحد مصدرو  خبلؿ من الضحك لقيمة تعرضت اليت العمرم دراسة
 الدراسات مناىج من الدراسة ىذه استفادت كلقد التعجب، ضحك يف فقط أحاديث سبعة إبيراد كاكتفى هللا، رٛتو

.العلمية كمادهتا السابقة،
 : النبوية والسنة الكرمي القرآن يف والضحك التبسم قيمة

كىأىنَّوي ( ّْ) كىأىٍبكىى أىٍضحىكى  ىيوى  كىأىنَّوي  :تعاُف قاؿ كيبكي؛ كيضحك كٯتيت، ٭تيي الذم ىو كتعاُف سبحانو هللا
ك٪توىا شخصيتو بناء يف إ٬تابية أتثَتات كلو اإلنساف، يف فطرم شيء كالضحك ،[ْْ-ّْ:النجم] كىأىٍحيىا أىمىاتى  ىيوى 

. كالوجداف للذىن سركر من القيمة ىذه ٘تنحو ١تا كاتزاهنا
 :ُِْٔ العز، أي ابن)  جبللو جل البارم صفات من صفة الضحك أف الطحاكية يدةالعق شرح يف كرد كما 

 كضحك ليس لكن يضحك فربنا كتعاُف، تبارؾ  حقيقية صفة الضحك أف يعتقدكف كاٞتماعة السنة كأىل ،(ُْٗ/ُ
ًمٍثًلوً  لىٍيسى  : تعاُف قولو حد على ا١تخلوقات [.ُُ:الشورل] اٍلبىًصَتي  السًَّميعي  كىىيوى  شىٍيءه  كى
 يدخبلف األخر، أحد٫تا يقتل رجلُت، إُف هللا يضحك: » عليو ا١تتفق اٟتديث تعاُف هللا ضحك يف أيضنا كرد ك٦تا        
 فهذا ،(َُْٓ/ّ :ُِِْ مسلم،«.) فيستشهد القاتل، على هللا يتوب مث فيقتل، هللا، سبيل يف ىذا يقاتل اٞتنة،

كىذه خلقو، من أحدنا يشبو ال تعاُف، ّتبللو البلئق الوجو على  الضحك صفة إثبات على صريح صحيح دليله  اٟتديث
: ت.د القحطاين،) سبحانو بو البلئق الوجو على شاء كيف شاء مىت شاء إذا هللا يفعلها اليت الفعلية الصفات من الصفة

ُ/ُّٕ.) 
 من كجل عز ربنا ضحك: »كسلم عليو هللا صلى النيب قاؿ: قاؿ رزين أي عن هللا، رٛتو أٛتد اإلماـ مسند كيف        
 يضحك رب من نعدـ لن: فقاؿ ،«نعم: »قاؿ كجل؟ عز الرب يضحك أك: رزين أبو فقاؿ" غَته كقرب عباده قنوط
سبحانو فا  ،(َُِٖ" )الصحيحة السلسلة"يف هللا رٛتو األلباين صححو) ؛(َُٔ/ِٔ: ُُِْ حنبل، ابن« )خَتنا

 فهو أفعا٢تم، من يسخطو فيما أعدائو عن كيصرفو أفعا٢تم، تعجبو عندما أكلياءه بضحكو كيقصد يشاء، كما يضحك
، إُف يضحك ، عن كيصرفو قـو  السلمي قاؿ. عنها نسأؿ أك كيفيتو، نتخيل أف لنا كليس رضى، عن إال يضحك كال قـو

(.ُْ/ْ")خلقي بومتر  مسلك يستفاد الضحك صفة كىي العظيمة الصفة ىذه كمن: "الواسطية العقيدة شرح يف
 كاٟتياة، ا١توت خلق سبحانو أنو فكما ضده، مع كٚتعو عليو، كجل عز هللا جبلو اإلنساف، يف صفة كالضحك         
[.ّْ:النجم]  كىأىٍبكىى أىٍضحىكى  ىيوى  كىأىنَّوي  : شأنو جل فكذلك كاألنثى الذكر كخلق

 نيب فهذا كالسبلـ، الصبلة عليهم األىنبياءً  ضىًحك أكثر ىو الذم التػَّبىسُّم كأعبلىا تقدـ، كما درجات كللضحك        
 قاؿ كما جيشو، من معشرىا ٖتذر ٝتعها عندما األطراؼ مًتامي كادو  يف صغَتة لنملةو  تبسَّم قد السبلـ عليو سليماف هللا
أىٍعمىلى  كىأىفٍ  كىاًلدىمَّ  كىعىلىى عىلىيَّ  أىنٍػعىٍمتى  الَّيًت  نًٍعمىتىكى  ٍشكيرى أى  أىفٍ  أىٍكزًٍعًٍت  رىبًٌ  كىقىاؿى  قػىٍو٢ًتىا ًمنٍ  ضىاًحكنا فػىتػىبىسَّمى : تعاُف هللا

عليو سليماف تبسَّم(" َُِْ) السعدم  يقوؿ [.ُٗ:النمل]  الصَّاًٟتًُتى  ًعبىاًدؾى  يًف  بًرىٍٛتىًتكى  كىأىٍدًخٍلًٍت  تػىٍرضىاهي  صىاًٟتنا
 كالتعجب الكامل األدب كالسبلـ الصبلة عليهم األنبياء حاؿ كىذا تعبَتىا كحسن كنصحها بفصاحتها منو إعجاابن  الٌسبلـ
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 التبسم كعدـ األدب، كسوء العقل خفة على تدؿ القهقهة فإف...  التبسم إُف إال الضحك هبم يبلغ كأال موضعو يف
(.َُٔ/ُ" )ذلك عن منزىوف كالرسل كاٞتربكت، ا٠تلق شراسة على يدؿ منو يتعٌجب ٦تا كالعجب
 نقل حيث األخبار، بو تظاىرت ك اآلاثر بضحكو صحَّت فقد كسلم؛ عليو هللا صلى دمحم ا٠تامت الرسوؿ ماأ         
 كهناية التبسم، ضحكو ككاف( ُْٕ/ُ: ت. د زكاكم،.)أحوالو سائر نقلوا كما ضحكو أحواؿ عنهم هللا رضي الصحابة
 يف ابلتبسُّم كسلم عليو هللا صلى اتَّصف حيث و،كشفتي قلبو إُف تكوف ما أقرب البسمة ككانت نواجذه، تبدك أف ضحكو
عبد قاؿ كقد حقِّا، إالَّ  يقوؿ ال كلكنو كيبلطفهم، أصحابو ٯتازح ككاف تبسُّمنا، الناس أكثر فكاف حياتو؛ كٚتيع يومو، سائر
 :ُُِْحنبل، بنا«.) كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ من تبسمنا أكثر أحدنا رأيت ما: » عنو هللا رضي اٟتارث بن هللا
، متزانن  كقورنا كاف بل بو، صوتو يرفع ال أم يقهقو، كال الضحك يكثر ال كسلم عليو هللا صلى ككاف ،(ُُٗ/ْ  كما ىادائن

 ابن« ) حكالض قليل الصمت طويل كاف كسلم عليو هللا صلى النيب إف: »قاؿ حيث عنو، هللا رضي ٝترة بن جابر كصفو
 كاف : »قالت كسلم عليو هللا صلى هللا لرسوؿ عنها هللا رضي عائشة ا١تؤمنُت ـأ كصف كيف ،(ِّْ/ُ :َُِْبشراف،
 أبو صاٌف كقاؿ ،(ُْٔ/َُ: ُّٕٗ حجر، ابن« )بسَّاما كاف أنو إال رجالكم من رجبلن  ككاف الناس كأكـر الناس ألُت

ا أىفىًمنٍ  كسلم عليو هللا صلى النيب قرأ ١تا: ا٠تليل   سىاًمديكفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػىٍبكيوفى  كىالى  كىتىٍضحىكيوفى  تػىٍعجىبيوفى  اٟتٍىًديثً  ىىذى
(. ُِْ/ُٕ  :ُّْٖالقرطيب،) كسلم عليو هللا صلى مات حىت مبتسمنا إال ضاحكنا ير َف[ ُٔ-ٗٓ:النجم]

 صلى النيب ِف قاؿ: قاؿ  عنو هللا رضي ذر أي فعن القيمة ىذه أصحابو نفوس يف يغرس كسلم عليو هللا صلى ككاف 
بوجو: أم( َِِٔ/ْ: ت.د مسلم،« ) طلق بوجوو  أخاؾ تلقى أف كلو شيئنا، ا١تعركؼ من ٖتقرف ال: »كسلم عليو هللا

طليق يف سببنا كتكوف اب٠تَت، تبشر الوجو طبلقة أف على دليل اٟتديث ىذا كيف  مشرؽ، ابسمه  منبسط سهله : كمعناه ۚو
. الناس لنفرة بسب العبوس الوجو أف حُت يف ا١تبتسم، على الناس اقباؿ
 كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أصحاب كاف ىل عمر، ابن سيًئل: قاؿ قتادة عن السنة شرح ىف البغوم كركل 

 كيضحك األغراض، بُت يشتدكف أدركتهم: سعد بن ببلؿ كقاؿ اٞتبل، من أعظم قلوهبم يف كاإلٯتاف نعم،: قاؿ يضحكوف؟
(.ُّٖ/ُِ: َُّْ) رىباانن  اكانو  الليل، كاف فإذا بعض، إُف بعضهم

 ا١تبلمح هبا توحي ال اليت الثقة من بشيءو  إليو ينظر كصاحبو اإلنساف، على تعاُف هللا نعم من ا١تبتسم كالوجو    
 – ابسم بوجوو : أم – طليق بوجوو  الناس لقاء كسلم عليو هللا صلى النيب جعل كقد كاألحزاف؛ اآلالـ كطأة ٖتت ا١تتجهمة

: كسلم عليو هللا صلى فقاؿ الصدقة مستول إؿ االبتسامة قدر كسلم عليو هللا صلى رفع بل تقدـ، كما ؼ،ا١تعرك  قبيل من
 األحاديث سلسلة يف األلباين الشيخ أكرده(.]ِْٕ/ٕ: ُّٓٗ الًتمذم،«. )صدقة لك أخيك كجو يف تبسمك»

 .[لغَته حسن: كقاؿ ،ِٕٓ برقم الصحيحة
 الدكرة تنظيم يف كيساعد العصيب، القولوف كمعاانة النصفي كالصداع الربو يعاًف حكالض أف اليـو األطباء كيؤكد        
 اٟتالة ٭تسن الضحك أف العلماء أكد كما األرؽ، كمقاكمة ا١ترتفع الدـ ضغط كخفض القلب عضلة كتقوية الدموية
 ٖتفظ االبتسامة أف كما ،٢تا عفوم تدليك كإحداث الداخلية األعضاء إلنعاش طبيعية موىبة كأنو للمريض، النفسية
(.ُٔ-َٔ :ُّْْ اٟتقباين،) العصر ألمراض الوقائي العبلج من نوع كأهنا كالبدنية، النفسية صحتو لئلنساف
 اي تزكجت: » عنو هللا رضي ٞتابر كسلم عليو هللا صلى قاؿ فقد كمبلعبتها؛ الزكجة مضاحكة ا١تندكب الضحك كمن      
« كتضاحكك كتضاحكها كتبلعبك تبلعبها جارية فهبل: قاؿ ثيبنا، بل: قلت ثيبنا؟ أـ بكرنا: فقاؿ نعم،: فقلت جابر؟

 قاؿ: قاؿ جده عن أبيو، عن حكيم، بن هبز حديث يف كرد ما فمنو ا١تمنوع الضحك أما(. ٔٔ/ٕ :ُِِْ البخارم،)
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: َُْٖالبيهقي،« ) لو كيله  لو، كيله  الناس، بو ليضحك فيكذب، ٭تدث للذم كيل: »كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ
« القلب ٘تيت الضحك كثرة فإف الضحك، تكثركا ال: »قاؿ كسلم عليو هللا صلى النيب عن ىريرة، أي كعن ،(ُِٓ

 ٘تيت بقولو كا١تقصود ،[َٔٓ برقم الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين الشيخ أكرده] ،(ٖٗ/ُ :َُْٗالبخارم،)
 الضحك كثرة أف ىو لئلسبلـ الوسطية النظرة مع يستقيم الذل كالفهم كا١تيت، ١تواعظاب يتأثر ال قاسينا ٕتعلو أم القلب
 اإلسبلمية، الشريعة ركح ٫تا كالوسطية كاالعتداؿ االعتداؿ، يف القلب فحياة القلب، ٘تيت الضحك كقلة القلب ٘تيت
 .كاإلنسانية االعتداؿ مظاىر من كالضحك التبسم كقيمة

تدؿ على خفة العقل كسوء األدب، كما أف عدـ بيعد من ييسمع ْتيث مرتفع بصوتو  كالضح كىيكالقهقهة 
 قالت ،(َّٔالتبسم كالعجب ٦تا يتعٌجب منو يدؿ على شراسة ا٠تلق كاٞتربكت، كالرسل منزىوف عن ذلك( )السعدم، 

 كاف كإ٪تا ٢تواتو، منو أرل حىت قطٌ  ضاحكنا مستجمعنا كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ رأيت ما: "عنها هللا رضي عائشة
 يكوف ما: يعٍت الفم أقصى من اٟتنجرة أبعلى اليت اللحمة كىي ٢تاة ٚتع كاللهوات(. ِْ/ٖ :ُِِْالبخارم،« )يتبسم

 اٟتنك، أصل يف ا١تعلقة الفم آخر يف اليت اللهاة تبدك ْتيث فيو، مبالغان  أك الضحك على بكليتو مقببلن  حمنا ضاحكنا
 . كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ ٢تدم ٥تالفنا الضحك من لنوعا ىذا كاف كلذلك
 ٣تموع من يظهر كالذم: »قاؿ مث كالضحك ابلتبسم ا١تتعلقة األحاديث من عددنا هللا رٛتو حجر ابن استعرض كقد        

 ىو إ٪تا ذلك يف كا١تكركه فضحك؛ ذلك على زاد كرٔتا التبسم، عن أحوالو معظم يف يزيد ال كاف  أنو األحاديث
(.َٓٓ/َُ: ُّٕٗحجر، ابن«)الوقار ييذىب ألنو اإلفراط؛ أك منو اإلكثار
 عليو هللا صلى رسولو كسنة تعاُف، هللا كتاب يف شرعنا بو ا١تسموح كالضحك التبسم قيمة أ٫تية ّتبلء يتبُت كىكذا 
. ةالًتبوي العملية يف تطبيقاهتا من كاالستفادة تعلمها، إُف الناس كحاجة كسلم،

 :النبوية والسنة الكتاب يف وأدلتها الًتبوية والضحك التبسم أغراض
 ابب: )بعنواف ٢تا كبوب كسلم، عليو هللا صلى للرسوؿ كثَتة أحاديث صحيحو يف هللا رٛتو البخارم اإلماـ ٚتع       
 يف فقاؿ هللا رٛتو النوكم ماـاإل ٢تا بوب كثَتة أحاديث صحيحو يف أكرد هللا رٛتو مسلم اإلماـ ككذلك ،(كالضحك التبسم
 يف مبثوثة كالضحك التبسم أحاديث كردت كما ،(كسلم عليو هللا صلى عشرتو كحسن تبسمو ابب) الفضائل كتاب
 ٢تا العلماء كفهم الشريفة، األحاديث تلك بعض كابستقراءػ السَتة، ككتب كغَتىا، كا١تسانيد كالسنن األخرل السنة كتب
 على أدلتها مع األغراض تلك أبرز  البحث يورد كسوؼ كثَتة، تربوية أغراضنا النبوية السنة يف ككالضح  للتبسم أف يتبُت
 :التاِف النحو

:للثواب وطلًبا تعاىل هلل قربة التبسم -1
  ةه ميٍستػىٍبًشرى  ضىاًحكىةه  ميٍسًفرىةه  يػىٍومىًئذو  كيجيوهه : تعاُف هللا قاؿ كما القلب أنوار آاثر من كالبشر التبسم 

: ُُْٓا١تناكم،) لُت ككبلـ طليق كجو ىُت شيء كالرب ا١تودة، مصيدة البشاشة: عيينة ابن قاؿ[ ّٗ-ّٖ:عبس]
ّ/ِٕٗ .) 

 ابن« )صدقةه  لك أخيك كجو يف تبسُّمك: »كسلم عليو هللا صلى النيب قوؿ الغرض ىذا على األدلة أكضح كمن      
[ لغَته حسن: كقاؿ ،ِٕٓ برقم الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين الشيخ أكرده] كقد( َٗٔ/ِ :ُِْْرجب،
 قوؿ يف صدقة الطيبة الكلمة أف فكما الصدقة، على تؤجر كما عليو، تؤجر لقيتو إذا لو كالًبشر البشاشة إظهارؾ كمعناه
.صدقة ذلكك األخ كجو يف التبسم ،فإف(ُُ/ٖ  :ُِِْالبخارم،«) صدقة الطيبة الكلمة: »كسلم عليو هللا صلى النيب
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 تلقى أف كلو شيئا ا١تعركؼ من ٖتقرف ال»  -كسلم عليو هللا صلى - النيب ِف قاؿ: عنو هللا رضي ذر أىب كعن        
 الشيء كىو معو، يتناىف ال ما ككل الشرع، يف عرؼ ما ىو كا١تعركؼ ،(َِِٔ/ْ: ت.د مسلم،«) طلق بوجوو  أخاؾ
 إُف كاإلحساف إليو، كالتقرب هللا طاعة من عيرؼ ما لكل جامع اسم: "أنو النهاية صاحب عرفو كقد خبلفو، ٬توز ال الذم
 الناس بُت معركؼ أمر أم: الغالبة الصفات من كىو كا١تقبحات، اسنات من عنو كهنى الشرع، إليو ندب ما ككل الناس،

 العلم كطلبة األىل مع الصُّحبة كحيٍسن ةالنَّصىفى  أنو تربواين  تعريفو كٯتكن ،(ُِٔ/ِ  :ُّٗٗاألثَت، ابن")ينكركنو ال رأكه إذا
 . الناس من كغَتىم

 الوجو بسط منكم يسعهم كلكن أبموالكم الناس تسعوا لن إنكم» رفعو ىريرة أي حديث من حسن بسندو  كللبزار         
 ذلك فإف لصحبتهم أخبلقكم فحسنوا لعطائهم أموالكم تتسع ال يعٍت(. ْٗٓ/َُ: ُّٕٗحجر، ابن«. )ا٠تلق كحسن

 الناس لكثرة ا١تاؿ إبعطاء الناس مشوؿ لكم يتم ال أم) :السبلـ سبل يف الصنعاين كقاؿ. تركو يف لكم عذر فبل إمكانكم يف
 ك٨تو اٞتناح كخفض اٞتانب كلُت كالطبلقة الوجو ببسط تسعوىم أف عليكم كلكن البشر، مقدكر داخل غَت فهو ا١تاؿ كقلة
(.ٔٗٔ/ِ ت،. د( )عليو ابإلغبلظ أيًمرى  كمن الكافر، عدا فيما كذلك هللا، رادم فإنو بينكم التحاب ٬تلب ٦تا ذلك

 على ٭تـر ٔتن أخربكم أال:  »كسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنو هللا رضي- مسعود ابن كعن         
، كل على ٖتـر النار؟ عليو ٖتـر ٔتن أك النار؟ ، ىُتو، قريبو  ىذا كيف("ُِّ/َُ(:ت.د)اينالطرب : )قاؿ«  سهل لُتو

 ،[ّٖٗ: برقم الصحيحة السلسلة يف األلباين الشيخ أكرده]كقد. ٢تم اٞتانب كلُت الناس، مبلطفة على تربية اٟتديث
 كلذا النار؛ على ك٤تـر مأجور، هللا إُف تقرابن  كفاعلها لقلوهبم، مصيدة الناس كجوه يف كالتبسم البشاشة، أف القوؿ كصفوة
 كا١تعلم، األبواف، الغرض ىذا بتحقيق الناس أكُف كمن تعاُف،  قربة القيمة ىذه على نفسو ٔتجاىدة مأمور ا١تسلم فإف

 . كا١تتعلم
: واإلعجاب للتعجب والضحك التبسم -ِ  

ـي  ىو أك استغرابو أك أمرو  استعظاـ هبا يراد صيغة الٌتعٌجب أف اللغة أىل يقوؿ .السَّبب خايف ا١تزيًٌة ظاىر أىٍمر استعظا
 ٔتعٌت التصرؼ حسن أعجبو: كيقاؿ كٚتيل، حسن ىو ما ظهور عند كاالنبساط ابلسركر الشعور: فمعناه اإلعجاب أما
 منو عجب: فبلانن  الشيء كأعجب. منو العجب على ٛتلو: األمر كأعجبو منو، العجب على كٛتلو إليو، كماؿ كسره، راقو
(.ْٖٓ/ِ:ت.د العربية، اللغة ٣تمع) بو كسيرَّ 

 ٔتشيئتو تتعلق كىي شاء، كيفما شاء مىت تعاُف هللا يفعلها اليت( الفعلية) االختيارية الصفات من صفة كالتعجب 
 كأنو الفعل غرابة منشأهي  فالتعجب اإلنساف حق يف أمِّا(. ُِْٔالسقاؼ،) كالسنة ابلكتاب اثبتة كتعاُف سبحانو كاختياره
 مثار ىو ىذا كاف كإذا التعجب، ٤تل ىو الذم ابلفعل فوج  اإلنساف ألف لغرابة؛كا العجب يثَت شكلو  على حدث
 ٤تل ىو الذم الفعل ذلك قدر الذم ىو سبحانو ألنو ا١تعاين؛ ىذه عن منزه تعاُف هللا فإف ا١تخلوؽ، عند التعجب
 .اإلنساف لتعجب اللواـز كتلك ا١تعاين، ىذه سبحانو حقو يف ترد فبل التعجب،

 من الشخص تعجب فإذا التعجب، بسبب يكوف ما الضحك من أف إُف اإلشارة العزيز الكتاب آايت ضمنتت كقد     
منا قىاليوا اًبٍلبيٍشرىل إًبٍػرىاًىيمى  ريسيلينىا جىاءىتٍ  كىلىقىدٍ  : تعاُف هللا قاؿ يضحك؛ فقد ما، أمرو  ـه  قىاؿى  سىبلى جىاءى  أىفٍ  لىًبثى  فىمىا سىبلى

كىاٍمرىأىتيوي    ليوطو  قػىٍوـً  ًإُفى  أيٍرًسٍلنىا ًإانَّ  ٗتىىفٍ  الى  قىاليوا ًخيفىةن  ًمنػٍهيمٍ  كىأىٍكجىسى  نىًكرىىيمٍ  إًلىٍيوً  تىًصلي  الى  أىٍيًديػىهيمٍ  رىأىل افػىلىمَّ  حىًنيذو  ًبًعٍجلو 
ىىا فىضىًحكىتٍ  قىائًمىةه  ا عىجيوزه  كىأىانى  أىأىًلدي  ىتى كىيٍػلى  ايى  قىالىتٍ   يػىٍعقيوبى  ًإٍسحىاؽى  كىرىاءً  كىًمنٍ  إبًًٍسحىاؽى  فػىبىشٍَّرانى ىىذىا ًإفَّ  شىٍيخنا بػىٍعًلي كىىىذى
.للتعجب كاف السبلـ عليو إبراىيم امرأة فضحك ،[ِٕ-ُٕ:ىود] عىًجيبه  لىشىٍيءه 
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يػىٍوـى ( ّّ) الصَّاخَّةي  جىاءىتً  فىًإذىا: عبس سورة يف تعاُف هللا قاؿ كما كالسركر، الفرح سببو يكوف ما الضحك كمن 
وً ( ّْ) أىًخيوً  ًمنٍ  اٍلمىٍرءي  ًفرُّ يى  يػىٍومىًئذو  كيجيوهه ( ّٕ) يػيٍغًنيوً  شىٍأفه  يػىٍومىًئذو  ًمنػٍهيمٍ  اٍمرًئو  ًلكيلًٌ ( ّٔ) كىبىًنيوً  كىصىاًحبىًتوً ( ّٓ) كىأىبًيوً  كىأيمًٌ

اٍلفىجىرىةي  اٍلكىفىرىةي  ىيمي  أيكلىًئكى ( ُْ) قػىتػىرىةه  تػىٍرىىقيهىا (َْ) غىبػىرىةه  عىلىيػٍهىا يػىٍومىًئذو  كىكيجيوهه ( ّٗ) ميٍستػىٍبًشرىةه  ضىاًحكىةه ( ّٖ) ميٍسًفرىةه 
(ِْ).هللا رٛتو العيٍت اإلماـ يقوؿ كضحك؛ كاستبشر لذلك سيرَّ  النعيم من هللا كعده ما القيامة يـو رأل إذا فا١تؤمن :
 .الضحك أك التبسم حصل القلب سر إذا أم ،(ُُٕ/ ُٕ:ت.العيٍت،د" )اٞتبُت تبلج القلب فرح ًإذا"

 كسلم عليو هللا صلى النيب عرؼ حيث الكرًن، للقرآف تطبيقنا كاف فقد الشريفة، السنة يف كالضحك التبسم أما      
 .ا١تغضب ابتسامة يبتسم فكاف الغضب، ٟتظات يف حىت كاالبتساـ، ابلًبٍشر
: قاؿ - عنو هللا رضي - ىريرة أىي يثحد منها النبوية، السنة كتب يف مبثوثة الغرض ىذا على الدالة كاألحاديث      
 ليس: قاؿ ،"رقبة أعتق: "قاؿ رمضاف، يف أىلي على كقعت ىلكت،: فقاؿ ،- كسلم عليو هللا صلى - النيب رجل أتى
 قاؿ ٘تر، فيو بعرؽ فأيت. أجد ال: قاؿ ،"مسكيننا ستُت فأطعم: "قاؿ. أستطيع ال: قاؿ ،"متتابعُت شهرين فصم: "قاؿ ِف،

 منا، أفقر بيتو  أىل البتيها بُت ما كهللا مٍت؟ أفقر على: قاؿ ،"هبا تصدؽ السائل؟ أين: "فقاؿ ا١تكتل،: العرؽ: إبراىيم
 صلى النيب فضحك(. ٔٔ/ٕ: ُِِْالبخارم،" )إذنا فأنتم: "قاؿ نواجذه، بدت حىت كسلم عليو هللا صلى النيب فضحك

 من تعجبنا أك كعيالو، لنفسو الطعاـ لطلب انتقل مث ىالكنا، ٌكالن أ جاء لكونو الرجل حاؿ من تعجبِّا كاف كسلم عليو هللا
(.َٔ/ٗ:ت.د: القسطبلين) عليو كسعتو بو هللا رٛتة

، ذات كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ ضحك: قاؿ مالك بن أنس كحديث         أم من تسألوين أال: فقاؿ تبسم أك يـو
رب أم: يقوؿ القيامة يـو ربو العبد ٣تادلة من عجبت: قاؿ ضحكت؟ شيءو  أم من هللاً  رىسوؿى  اي: قالوا ضحكت؟ شيءو 
ا عليَّ  أقبل ال فإين: قاؿ بلى،: قاؿ تظلمٍت؟ ال أف كعدتٍت أليس  ليس أك كتعاُف، تبارؾ فيقوؿ: قاؿ نفسي من إالَّ  شاىدن
 كاف ٔتا أركانو كتتكلم فيو على يختمف: قاؿ مرارنا الكبلـ ىذا فَتدد: قاؿ. شهودنا الكاتبُت الكراـ كاب١تبلئكة شهيد كفاين
ا: فيقوؿ يعمل تيمٍ  كىمىا أجادؿ كنت عنكن كسيحقنا، لىكينَّ  بعدن نػٍ كىالى  أىٍبصىاريكيمٍ  كىالى  ٝتىٍعيكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  يىٍشهىدى  أىفٍ  تىٍستىًتيكفى  كي

تيمٍ  كىلىًكنٍ  جيليوديكيمٍ  ًثَتنا يػىٍعلىمي  الى  اّللَّى  أىفَّ  ظىنػىنػٍ  اٟتديث ىذا ففي(. ْْ/ُْ :ََِٗالبزار،[ )ِِ: فصلت] مىليوفى تػىعٍ  ٦تَّا كى
 الضحك ىذا موجب عن يسألوه كي عنهم هللا رضي الصحابة كينبو يبتسم، أك كسلم، عليو هللا صلى النيب يضحك
 .القيمة ٢تذه الًتبوم ا٢تدؼ لتحقيق أدعى ذلك ليكوف السبب، ٢تم يبُت مث كالتبسم،
 يف ا١تسلموف بينما: قاؿ مالك، بن أنس أخربين: قاؿ شهاب، ابن ركاه ما اإلعجاب على ةالدال األحاديث كمن       
 فتبسم صفوؼ، كىم إليهم فنظر عائشة، حجرة سًت كشف» كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ إال يفجأىم َف الفجر صبلة

 يف يفتتنوا أف ا١تسلموف كىم ج،ا٠ترك  يريد أنو فظن الصف، لو ليصل عقبيو على عنو هللا رضي بكر أبو كنكص يضحك،
 العيٍت قاؿ ،(ُُٓ/ُ :ُِِْ البخارم،« )اليـو ذلك آخر من كتويف السًت فأرخى صبلتكم، أ٘توا إليهم فأشار صبلهتم،

 كجهو استنار ك٢تذا شريعتو كإقامتهم كلمتهم كاتفاؽ الصَّبلة على اجتماعهم من رأل ٔتا فرحو تبسمو كسبب: شرحو يف
 للفرح مبعث ذلك على الصحابة كحرص الكلمة، اجتماع أف ريب كال ،(َِٓ/ٓ القارئ، عمدة) سلمك  عليو هللا صلى

عىزًيزه  أىنٍػفيًسكيمٍ  ًمنٍ  رىسيوؿه  جىاءىكيمٍ  لىقىدٍ  : كجل عز فقاؿ األمة، ىذه على بو تعاُف هللا امنت الذم الرٛتة نيب من كالسركر
اٍلعىٍرشً  رىبُّ  كىىيوى  تػىوىكٍَّلتي  عىلىٍيوً  ىيوى  ًإالَّ  إًلىوى  الى  اّللَّي  حىٍسيبى  فػىقيلٍ  تػىوىلٍَّوا فىًإفٍ  رىًحيمه  رىءيكؼه  ٍلميٍؤًمًنُتى ابً  عىلىٍيكيمٍ  حىرًيصه  عىًنتُّمٍ  مىا عىلىٍيوً 

خبزة القيامة يـو األرض تكوف: »كسلم عليو هللا صلى النيب قاؿ ا٠تدرم، سعيدو  أي كعن[ ُِٗ-ُِٖ: التوبة]اٍلعىًظيمً 
 من للضيف يعد ما: ىو) نزالن  السفر، يف خبزتو أحدكم يكفأ كما بيده اٞتبار( كٯتيلها يقلبها: أم) يتكفؤىا كاحدة،
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 يـو اٞتنة أىل بنزؿ أخربؾ أال القاسم، أاب اي عليك الرٛتن ابرؾ: فقاؿ اليهود من رجل فأتى« اٞتنة ألىل( كالشراب الطعاـ
 عليو هللا صلى النيب فنظر كسلم، عليو هللا صلى النيب قاؿ كما حدة،كا خبزة األرض تكوف: قاؿ« بلى: »قاؿ القيامة؟
 ثور: قاؿ ىذا؟ كما: قالوا كنوف، ابالـ إدامهم: قاؿ إبدامهم؟ أخربؾ أال: قاؿ مث نواجذه، بدت حىت ضحك مث إلينا كسلم
 صلى كسركره عجابوإ عن القسطبلين يقوؿ(. َُٖ/ٖ :ُِِْالبخارم،« ) ألفا سبعوف كبد٫تا زائدة من أيكل كنوف،
 كقد الوحي، جهة من -كسلم عليو هللا صلى - بو أخرب ما بنظَت كتاهبم عن اليهودم إخبار أعجبو إذ:" كسلم عليو هللا
 نظر كاف كقد  ،(َُّ/ٗ: ُِّّ")عليو أنزؿ فيما ٔتوافقتهم فكيف عليو ينزؿ َف فيما الكتاب أىل موافقة يعجبوي  كاف
 فرح ضحك ضحكو كاف كما كتنبيو، كتعجب التفات نظر عنهم هللا رضي الصحابة إُف كسلم عليو هللا صلى النيب

 للعمل كمتعلم كمعلم كأـ أب من الًتبية مسؤكلية يتحمل من كل يسعى أف ينبغي تربوم غرض ككبل٫تا كا١توافقة، للمطابقة
 . ٖتقيقو على
:وادلوافقة  للمالطفة والضحك التبسم -2

، لو أالفى : كالطفو بو، كرىفىقى  ابرٌه: الطىفىوي : كيقاؿ اب١تبلطف، كالرفق القوؿ، إالنة: لغةال يف ا١تبلطفة معٌت          القوؿى
اعىبىًتًهٍم، ميعىامىلىًتًهٍم، ًْتيٍسنً : النَّاسً  ٔتيبلىطىفىةً  كيػىٍهتىم . لطيفنا سؤاالن  سأؿ: ا١تسألة كيف القوؿ، يف لو كأٍلطىفى  ميصىانػىعىًتًهٍم، ميدى

(. ِٖٔ/ِ:ت.د عربية،ال اللغة ٣تمع)
ا ًبكيمٍ  ييٍشًعرىفَّ  كىالى  كىٍليػىتػىلىطَّفٍ  :تعاُف قولو الكرًن القرآف يف كجاء ما شرائو يف كليًتفق: ٔتعٌت[ُٗ: الكهف] أىحىدن
 يف كا١تبلطفة كالسهولة ابلسماحة أمر ابلتلطف؛ كاألمر(. ِٔٔ/ُٕ: َُِْالطربم،) ا١تدينة كدخولو طريقو كيف يشًتم،

.الًتٌفق كٚتيل الٌتخلق ْتسن بينهم فيما تواصوا ا١تباركُت الفتية كىؤالء ١تعاملة،ا
 كىم – اٞتاىلية أمور يف يتحدثوف أصحابو يسمع كاف كسلم عليو هللا صلى النيب أف الغرض ىذا على األدلة كمن       

: قاؿ حرب، بن ٝتاؾ فعن معهم، يبتسم أف يف غضاضة يرل ال كسلم عليو هللا صلى فكاف كيبتسم هبم فيمر -ا١تسجد يف
الذم مصبله من يقـو ال كاف كثَتنا، نعم،: "قاؿ كسلم؟ عليو هللا صلى – هللا رسوؿ ٕتالس أكنت: ٝترة بن ٞتابر قلت
 فيضحكوف، اٞتاىلية، أمر يف فيأخذكف يتحدثوف، ككانوا قاـ، طلعت فإذا الشمس، تطلع حىت الصبح فيو يصلي
(.ِِٔ/ِ :ُُْٓالطرباين،)؛"كيبتسم

 سفرة يف -كسلم عليو هللا صلى - النيب أصحاب من نفر انطلق: "قاؿ -عنو هللا رضي - سعيدو  أي كعن 
 بكل لو فسعوا اٟتى، ذلك سيد فليدًغ يضيفوىم، أف فأبوا فاستضافوىم العرب أحياء من حيو  على نزلوا حىت سافركىا،
 اي: فقالوا فأتوىم. شيء بعضهم عند يكوف أف لعلو نزلوا الذين الرىط ىؤالء تمأتي لو: بعضهم فقاؿ شيء، ينفعو ال شيء،
إين كهللا، نعم: بعضهم فقاؿ شيء؟ من منكم أحد عند فهل ينفعو، ال شيءو  بكل لو كسعينا ليدًغ، سيدان إف الرىط أيها

.الغنم من قطيع على فصاٟتوىم. جعبلن  نال ٕتعلوا حىت لكم براؽو  أان فما تضيفوان، فلم استضفناكم لقد كهللا كلكن ألرقي،
: قاؿ. قلبة بو كما ٯتشي فانطلق عقاؿ، من نشط فكأ٪تا[ ِ: الفاٖتة] اٍلعىالىًمُتى  رىبًٌ  ّللًَّ  اٟتٍىٍمدي : كيقرأ عليو يتفل فانطلق
 عليو هللا صلى- النيب أنيت حىت تفعلوا ال: رقى الذم فقاؿ. اقسموا: بعضهم فقاؿ. عليو صاٟتوىم الذم جعلهم فأكفوىم
 كما: فقاؿ لو، فذكركا - كسلم عليو هللا صلى - هللا رسوؿ على فقدموا. أيمران ما فننظر كاف الذم لو فنذكر -كسلم
عليو هللا صلى - هللا رسوؿ فضحك سهمنا، معكم ِف كاضربوا اقسموا أصبتم، قد: قاؿ مث رقية؟ أهنا يدريك
 هللا رضي تصرفهم على كا١توافقة أتنيسهم، يف ا١تبالغة أراد كسلم عليو هللا صلى ككأنو(. ِٗ/ّ: ُِِْالبخارم،.)"كسلم
 . مهم تربوم غرض كىذا عنهم،
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:ادلغضب ضحك -3
الغضباف تعجب: كسببو غضبو، اشتد إذا الغضباف يعًتم ما كثَتنا كىو للضحك، دافعنا أحياانن  الغضب يكوف قد

الغضب، عند نفسىو ١تلًكوً  ضحكو يكوف كقد قبضتو، يف كأنو خصمو، على رةابلقد نفسو كشعور الغضب، عليو أكرد ٦تا
ا طياتو يف ٭تمل قد بل السركر، على ابلضركرة يدؿ ال ضحكو كلكن ا١ترء، يضحك فقد أغضبو، عمن كإعراضو

ن
 أ١ت

:بقولو(  ُِٓ/ُ:ت.د العكربم،)  ا١تعٌت ىذا إُف ا١تتنيب كيشَت. اإلنساف شعور حقيقة يعكس ال كقد كضيقنا،
 يبتسمي  الليثى  أفَّ  تظنَّنَّ  فبل*  ابرزةن  الليث نيوبى  رأيتى  إذا

 النبوية السنة يف للضحك الًتبوم الغرض ىذا على األدلة أكضح من عنو هللا رضي مالك بن كعب كحديث         
 ببابو  خصو حيث ،هللا رٛتو البخارم اإلماـ صحيح يف جاء ما كمنو ادثُت، كتب من كثَتو  يف جاء كقد الشريفة،
 مث ركعتُت، فيو فَتكع اب١تسجد، بدأ سفر، من قدـ إذا ككاف قادمنا، كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ كأصبح: »كفيو مستقل،
 منهم فقبل رجبل، كٙتانُت بضعة ككانوا لو، ك٭تلفوف إليو يعتذركف فطفقوا ا١تخلفوف، جاءه ذلك فعل فلما للناس، جلس
 تبسم عليو سلمت فلما فجئتو هللا، إُف سرائرىم كككل ٢تم، كاستغفر كابيعهم عبلنيتهم، كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ
 ابتعت قد تكن أَف خلفك، ما: »ِف فقاؿ يديو، بُت جلست حىت أمشي فجئت« تعاؿ: »قاؿ مث ا١تغضب، تبسم
 أعطيت كلقد بعذر، سخطو من رجسأخ أف لرأيت الدنيا، أىل من غَتؾ عند جلست لو كهللا إين بلى،: فقلت«. ظهرؾ
،  كلئن علي، يسخطك أف هللا ليوشكن عٍت، بو ترضى كذب حديث اليـو حدثتك لئن علمت لقد كهللا، كلكٍت جدالن
 أقول، قط كنت ما كهللا عذر، من ِف كاف ما كهللا، ال هللا، عفو فيو ألرجو إين فيو، علي ٕتد صدؽ، حديث حدثتك

«. فيك هللا يقضي حىت فقم صدؽ، فقد ىذا أما: »كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ فقاؿ عنك، ٗتلفت حُت مٍت أيسر كال
 على سلمت فلما» عنهم، هللا رضي كصاحبيو كعب على سبحانو هللا توبة أية نزكؿ بعد اٟتديث هناية كيف ،«فقمت
 مر يوـو  ٓتَت أبشر: »السركر من كجهو يربؽ كىو كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ: قاؿ كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ
 ككاف«. هللا عند من بل ال،: »قاؿ هللا؟ عند من أـ هللا، رسوؿ اي عندؾ أمن: قلت: قاؿ ،«أمك كلدتك منذ عليك
 :ُِِْالبخارم،« )منو ذلك نعرؼ ككنا قمر، قطعة كأنو حىت كجهو، استنار سر إذا كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ

 خاصة األنصار حق يف لكنو كفاية فرض اٞتهاد كاف إف ك ٗتلف، من على الغضب اشتد اإ٪ت: حجر ابن قاؿ(. ّ/ٔ
 كعب لتخلف غضبنا كسلم عليو هللا صلى النيب ضحك فكاف ،(ُِٓ/ٓ: ُّٕٗ) ذلك على ابيعوا ألهنم عُت؛ فرض
 صلى النيب سنة يتبعا أف ٬تب لدكالوا ا١تعلم، ككذلك األنصار، من غَته ابيع كما اٞتهاد، على ابيع قد ألنو عنو؛ هللا رضي
 .تستدعيو اليت ا١تواقف يف ا١تغضب ضحك لقيمة الًتبوم الغرض ىذا يف كسلم عليو هللا
:اإليناس ضحك -4

 الناس، قلوب اإلنساف أيسر أف ٯتكن كالضًٌحكة كابالبتسامة كا١تؤانسة، اإليناس حب على ٣تبولة البشرية النفس         
 ألنو العُت إنساف كمنو فيو، شبهة ال الذم البُت اإلبصار: اإليناس: هللا رٛتو الز٥تشرم ماـاإل يقوؿ مودهتم، يستجلبك 

(.ّٓ/ّ :َُْٕ.)بو يؤنس ما إبصار ىو كقيل الستتارىم اٞتنٌ  قيل كما لظهورىم، اإلنس: كيقاؿ الشيء، بو يتبُت
ا٠تلق حسن من ألنو العالية؛ كا٢تمم الرفيعة سالنفو  ذكك إليو يسعى فطرم، كسلوؾ شرعين  مطلبه  الناس إُف التودد إف
 الناس من يكوف ما ٖتتمل كأف ٖتتد، كال تغضب كأال األذل، ككف ا١تعركؼ، كبذؿ الوجو، بسط: أنو العلماء عرَّفو الذم

 كلكن أبموالكم الناس تسعوا لن إنكم : »كسلم عليو هللا صلى النيب يقوؿ كلذلك(. ْٕٓ/ُ: ُِِْ رجب، ابن)
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 أف على كاضحة داللة اٟتديث ىذا كيف(. ْٗٓ/َُ: ُّٕٗحجر، ابن«) ا٠تلق كحسن الوجو بسط نكمم يسعهم
.عليها كتركيضها عليها نفسو ٣تاىدة كمتعلمنا معلمنا للمسلم ينبغي اليت ا١تكتسبة القيم من كا١تؤانسة ا٠تلق، حسن

عليو هللا صلى النيب حجبٍت مىا: » عنو هللا رضي يرو جىرً  حديث منها الًتبوم الغرض ىذا أ٫تية إُف تشَت اليت كاألحاديث
 صدرم، يف بيده فضرب ا٠تيل، على أثبت ال أين إليو شكوت كلقد كجهى، يف تبسم إال رآين كال أسلمت منذ كسلم
 ةحرم لو قومو ىف الوجيو الرجل أف إُف إشارة كفيو( ٓٔ/ْ: ُِِْ،البخارم) «مهداين  ىاداين  كاجعلو ثبتو، اللهم: كقاؿ

مناؼو  كىو النبوة، أخبلؽ من الوجو كطبلقة ابلتبسم الناس لقاء كأف قومو، سيد كاف جريرنا ألف دكنو؛ ىو من على كمكانة
 كيضرب يده، عليو يضع أف غَتىا أك ٥تاطبتو ىف إنساف إُف أشار إذا كاإلماـ للعاَف أبس ال كأنو للمودة، كجالب للتكرب
(.ُّٗ/ٓ: ُِّْبطاؿ، ابن) النفوس تمالةاس كفيو التواضع من كذلك جسده، بعض
 أف": البادية أىل من رجل كعنده ٭تدث، يوما كاف كسلم عليو هللا صلى النيب أف: عنو هللا رضي ىريرة أي كعن      
 فبذر،: قاؿ أزرع، أف أحب كلكٍت بلى،: قاؿ شئت؟ فيما ألست: لو فقاؿ الزرع، يف ربو استأذف اٞتنة أىل من رجبلن 
 فقاؿ ،"شيء يشبعك ال فإنو آدـ، ابن اي دكنك: هللا فيقوؿ اٞتباؿ، أمثاؿ فكاف كاستحصاده، كاستواؤه نباتو طرؼال فبادر

، أك قرشينا، إال ٕتده ال كهللا: األعراي  هللا صلى النيب فضحك زرع، أبصحاب فلسنا ٨تن كأما زرع، أصحاب فإهنم أنصاراين
 بفطانتو كإشادة األعراي، ٢تذا إيناس فيو كسلم عليو هللا صلى لنيبا كضحك ،(َُٖ/ّ :ُِِْ البخارم،) كسلم عليو
 ىذا تنس َف فيها ٔتا اٞتنة إف حيث قدره عظم مهما شيء عنها يغنيو كال يشغلو ال اليت ا١تفضلة ىوايتو إنساف لكل أف على
 .كسلم عليو هللا صلى ضحكو أغراض من كاضح تربوم غرض كىو ذلك، ربو فسأؿ للزراعة، حبو الرجل

 :التأسي ضحك - 6
: كقاؿ[ ْٓ: النور] تػىٍهتىديكا تيًطيعيوهي  كىًإفٍ : تعاُف قاؿ كقد السعادة، دار إُف ا١توصلة ا٢تداية ٖتصيل ا١تؤمن غاية 
 تػىٍهتىديكفى  لىعىلَّكيمٍ  كىاتًَّبعيوهي[األعراؼ :ُٖٓ]تعاُف كقاؿ : ٍاّللَّى  يػىٍرجيو كىافى  ًلمىنٍ  حىسىنىةه  أيٍسوىةه  اّللًَّ  رىسيوؿً  يف  لىكيمٍ  كىافى  لىقىد

ًثَتنا اّللَّى  كىذىكىرى  اآٍلىًخرى  كىاٍليػىٍوـى   هللا برسوؿ التأسي يف كبَت أصل: " -كثَت ابن قاؿ كما- اآلية كىذه[. ُِ: األحزاب] كى
 كاف من ٢تا كييوفَّق يسلكها اإ٪ت األسوة كىذه ،(ُّٗ/ٔ: َُِْ")كأحوالو كأفعالو، أقوالو، يف - كسلم عليو هللا صلى -

 ابلرسوؿ التأسي على ٭تثٌو عقابو، كخوؼ ثوابو، كرجاء تعاُف، هللا كخوؼ اإلٯتاف، من معو ما فإف اآلخر؛ كاليـو هللا يرجو
 العلى ابلدرجات كاف أكثر للسنة ٖترٌيو كاف فكلما ابتباعو، تقاس إ٪تا كمنزلتو ا١تؤمن شرؼ كإف كسلم، عليو هللا صلى
 -مأخوذ أشرؼ كىو - العلم عنو يؤخذ من معيار ٬تعلوف الصاٌف السلف من السابقوف العلماء كاف ك٢تذا كأجدر، أحقٌ 

 كإُف صبلتو، إُف نظركا العلم عنو أيخذكف الرجل أتوا إذا كانوا: "-هللا رٛتو - النخعي إبراىيم قاؿ كما ابلسنة، ٘تٌسكو
 صلى - هللا برسوؿ التأسي: "اٟتنبلي النجار ابن كقاؿ(. ّٖٗ/ُ: ُُِْالدارمي،")عنو أيخذكف مث ىيئتو؛ كإُف سنتو،
 :ُُْٖ" )ترؾ أنو ألجل ترؾ ما تًتؾ أف فهو الًتؾ يف التأسي كأما فعل، أنو ألجل فعل كما فعلك ىو – كسلم عليو هللا
ِ /ُٗٔ .) 

 عليو هللا صلى - هللا برسوؿ لتأسيا يف كالرغبة ا٠تَت على -كسلم عليو هللا صلى - هللا رسوؿ أصحاب حرص كلقد      
من مهمنا غرضنا ليكوف كالتبسم؛ الضحك يف بو أتسيهم ذلك كمن. أٚتعُت عنهم هللا فرضي الكامل، التأسي - كسلم

 كضع فلما بدابة أيت عنو هللا رضي عليٌا رأيت: قاؿ ربيعة بن علي عن أٛتد اإلماـ ركل فقد القيمة؛ ٢تذه الًتبوية األغراض
ا لىنىا سىخَّرى  الًَّذم سيٍبحىافى   اٟتمد: قاؿ عليها استول فلما هللا، بسم: قاؿ الركاب يف رجلو كىًإانَّ  ميٍقرًًنُتى  لىوي  كينَّا كىمىا ىىذى
نػٍقىًلبيوفى  رىبًٌنىا ًإُفى   ينفس ظلمت قد أنت إال إلو ال سبحانك: قاؿ مث ثبلاثن، ككربَّ  ثبلاثن  هللا ٛتد مث[ ُْ-ُّ: الزخرؼ]لىمي

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. ظنذ بن الف  الشاما       بىية   قيمة الحبع  والض و ف  ال شآ  النشي  والعنة النبىية  ) أغشاضها، وأدلتها، وثعبي اتها التر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              154

 عليو هللا صٌلى هللا رسوؿ رأيت: عنو هللا رضي على فقاؿ ا١تؤمنُت؟ أمَت اي ضحكت مم: لو فقلت ضحك مث ِف، فاغفر
 يعجب: »كسلم آلو كعلى عليو هللا صلى فقاؿ: هللا رسوؿ اي ضحكت مم: فقلت ضحك مث فعلت، ما مثل فعل كسلم
: ُُِْحنبل، ابن« )غَتم الذنوب يغفر ال أنو عبدم علم :كيقوؿ ِف اغفر رب: قاؿ إذا عبده من كتعاُف تبارؾ الرب
ـٌ  كعن ،(ُْٖ/ِ  تبسَّم إال ْتديثو  ٭تدث ال عنو تعاُف هللا رضي الدرداء أبو كاف: قالت عنها تعاُف هللا رضي الدرداء أ

٣تمع]  تبسَّمى  إال ْتديث ٭تدث ال كسٌلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ كاف: فقاؿ الناس، ٭تمقك أف أخشى إين: فقلت فيو،
[ُُّ/ُ الزكائد
 كالضحك التبسم بقيمة كسلم عليو هللا صلى النيب عناية ّتبلء تبُت النبوية األحاديث أف القوؿ كخبلصة        

 كالصحابة كسلم، عليو هللا صلى النيب بُت التفاعل كسائل أبرز من كانت فقد كتوجيهاتو، كتعليمو تربيتو يف ٢تا كاستخدامو
 اللغة من كا١تشاعر اتاالٕتاى توصيل على قدرة أكثر ككانت كاالٕتاىات، كالسلوؾ ا١تعلومات إليصاؿ نهم،ع هللا رضي

 عليو هللا صلى دمحم مدرسة متعلمي ا١تبارؾ الرعيل ذلك يف الًتبوية أغراضها ٖتققت كلذا الذاكرة؛ يف ثباحن  أكثرك  اللفظية،
.اإلسبلمية اجملتمعات يف الراشدة الًتبية عنو تستغٍت ال تطبيقي، سلوؾ إُف لديهم كٖتولت كسلم،

 :والضحك التبسم ألحاديث الًتبوية التطبيقات
 كالتعليم الًتبية عملية يباشركف ك٦تن عامَّةن، ا١تسلم اجملتمع أفراد قبل من كالضحك التبسم قيمة ٦تارسة عملية إف       
 معينة، رسالة ٭تمل" تربوم تطبيق كسلم عليو هللا صلى ا٠تامت النيب كسنة الكرًن، القرآف نصوص يف جاءت كما خاصَّةِّ،
 كالتأثَت لتعديلها، ا١تستقبل أفكار يف التأثَت ٖتقيق هبدؼ األفعاؿ، كردكد كا١تشاعر، كاألفكار، األحداث، كصف يف تتمثل
 كاالىتماـ لعنايةا من حقو كإعطاؤه األمر، ٢تذا التنبو( القدكة ىم الذين) ا١تربُت كعلى كسلوكو، إتاىاتو يف
 .العلم كطلبة كاألمهات، اآلابء من كالتعلم؛ العلم، مسؤكليو ٭تمل من كل هبم كيلحق ،(ُْٕ :ُّْْالعمرم،")

 ىو كسلم عليو هللا صلى النيب أفعاؿ من بو يقتدل أف ينبغي ما أف كىو القيمة ىذه ١تمارسة مهم أمر تقرير كٯتكن        
 بقيمة ا١تتعلقة النصوص من ا١تستنبطة الًتبوية التطبيقات من ٣تموعة البحث يورد وؼس ك٢تذا ذلك، من عليو كاظب ما

 كا١تعلم، الوالدين،: قبل من كتطبيقها القيمة ىذه لفهم دليبلن  لتكوف غَتىا أك إليها، اإلشارة سبقت اليت كالضحك التبسم
 تدريسو ٬تب الذم ا١تنهج ٤تتول إُف القيمة ىذه اؼأىد مع إضافتها ٬تب اليت الًتبوية، العملية أقطاب أىم كىم كا١تتعلم،

.هبا كالعناية القيمة ىذه لنشر الًتبوية ا١تؤسسات يف
 :الوالدان: أواًل 

 خبلؿ يسَت للطفل االنفعاِف النمو إفَّ  حيث األطفاؿ، نفوس يف كا١تعتقدات القيم ترسيخ يف مهمه  دكره  للوالدين       
كالدتو؛ منذ كالديو من ا٠تربة خبلصة يتلقى فهو بو، للمحيطُت االنفعاِف ابلسلوؾ رنامتأث تدر٬تي بشكل األكُف السنوات

كقدراتو ملكاتو كتكتمل كينمو، يشب كاجتماعينا صحينا لو رعايتهم كبفضل يقوالنو، أك يفعبلنو، ما ٤تاكاة من بدءنا
 كلذا للطفل؛ ا١تتكاملة الشخصية بناء يف فاعل أثر التواصل مهارات الوالدين كلتعليم ،(ّ :ََِٖ القصاص،. )الذىنية
 فقط؛ تقليداين  دكر٫تا يكوف كال تطبيقها، أجل من األبناء؛ ٪تو ْتاجات ا١تتعلقة كاألساليب ا١تهارات يتعلما أف عليهما ٬تب
 (اٞتملة من التأكد أرجو) Kaiser  & Hancock,(2003)  يرى كما

 من األبناء لدل السلوكية القيم تنمية كمهارات أساليب ٥تتلف بُت املالتك ىو عليو اٟترص ينبغي ما أىم كلعل         
 من ٚتلة إيراد كٯتكن السلوكي، كالبعد الوجداين، كالبعد ا١تعريف، البعد: كىي قيمة لكل األساسية األبعاد بُت التوازف خبلؿ

:الثبلث أببعادىا أبنائهم لدل مةالقي ىذه لغرس استخدامها الوالداف يستطيع اليت كالضحك، التبسم لقيمة التطبيقات
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إذ ٢تم؛ فيستجيبوف إليهم اٟتديث أثناء يف أمامهم التبسم خبلؿ من لؤلبناء إ٬تابية رسائل يوصبل أف الولداف يستطيع -1
 يقدما أف الوالدين على فيجب األبناء أدرؾ إذا أما ا١تبلئم، مقامها يف كظفت إذا التأثَت من شيء فيها االبتسامة إف
 ربو إُف العبد هبا يتقرب اليت القرابت من أهنا بياف: ذلك مقدمة كيف القيمة، ىذه عن سنهم تناسب اليت عرفةا١ت ٢تم
 خبلؿ من كذلك فيها، بو ابلتأسي مطالب ا١تسلم كأف كسلم، عليو هللا صلى ا١تعلم للنيب دائمة صفة كأهنا لثوابو، طلبنا

.القيمة ٢تذه بويةالًت  األغراض يف إليها اإلشارة سبقت اليت النصوص
اإلنساف شعور فيها يقول اليت النفسية األحواؿ ٚتيع تشمل( َُّٗ) الفقي يقوؿ كما اليت الوجدانية الرسائل نقل -2

 كلها كالرجاء، كاليأس، كاٟتزف، كالسركر، كالبغض، كاٟتب، كالعطش، فاٞتوع، كأَف؛ لذة من يصاحبها ما مع
 كالضحك التبسم قيمة ٖتققها اليت الوجدانيات تلك كمن ،(ّٕ ص) أ١تان  أك لذةن  فتحدث النفس إُف تصل كجدانيات

:اآليت األبناء تربية يف الوالداف يطبقها أف ٯتكن كاليت النبوية السنة يف الواردة
 : والسرور الفرح-أ   

 عن تعرب كجدانية سائلر  ٢تم يرسبل أف دكف ٘تر األبناء يعيشها اليت كالسركر الفرح ٟتظات يدعا ال أف الوالدين على      
:  عنو هللا رضي أنس حديث يف إيراده تقدـ ما توظيفها، للوالدين ٯتكن اليت األمثلة كمن اللحظات، تلك ٢تم مشاركتهم

 إليهم فنظر عائشة، حجرة سًت كشف» كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ إال يفجأىم َف الفجر صبلة يف ا١تسلموف بينما)
 كىم ا٠تركج، يريد أنو فظن الصف، لو ليصل عقبيو على عنو هللا رضي بكر أبو كنكص يضحك، فتبسم صفوؼ، كىم

 عليو هللا صلى ا١تري النيب من الصادر كالضحك التبسم: نصها اليت الرسالة فهذه ،...(صبلهتم يف يفتتنوا أف ا١تسلموف
 أف كادكا حىت منهم فتمكنت لصحابةا بلغت الصبلة، يف االجتماع من الصحابة عليو كاف ٔتا الفرح: كمضموهنا كسلم
 يتم عندما النجاح، بذلك الفرح ٖتمل عريضة اببتسامة أفراحهم، األبناء مشاركة الوالداف فيستطيع. الفرح ذلك من يفتتنوا
، تعاُف هللا كتاب من جزءو  حفظ البنت أك االبن لذلك يستجيب أف فعليو ليبشره، أمو أك أبيو إُف مسرعنا كأييت مثبلن
 أك االبن فيسعى النجاح، ىذا ستعزز الوجدانية الرسالة ىذه ألف حققو؛ الذم النجاح بذلك سركرنا فيضحك قف،ا١تو 

 الفرح شعور عن معرب غَت جامدنا كجهنا أك ابردة ابتسامة األـ أك األب قبل من الفعل ردة تكوف كحينما تكراره، إُف البنت
(.ُُٖ :ُّْْالعمرم،) طويبلن  أثرىا يبقى قد سلبية رسالة ستصل فحينها

 : التعجب - ب
 تفيد كثَتة كجدانية رسائل للتعجب كالتبسم الضحك ىدؼ يف إيرادىا مت اليت الشريفة النبوية األحاديث يف      

 . عنهم هللا رضي الصحابة إُف إيصا٢تا يف القيمة ىذه كسلم عليو هللا صلى النيب استخدـ كقد التعجب،
 يستدعي ما األبناء من ٭تدث فحينما األبناء، إُف الرسالة ىذه توجيو كالضحك، التبسم ؿخبل من للوالدين كٯتكن     

 لكثرة كثَتة اٞتانب ىذا يف التعجب كتطبيقات الضحك، أك التبسم طريق عن ذلك يظهركا أف هبم ٭تسن التعجب،
 يف منها االستفادة للوالدين كٯتكن أعجبو، إذا ابلشيء إعجاابن  كيتعجب ا١تألوؼ، غَت األمر من فيتعجب التعجب، دكاعي
. ا١تناسب البديل إعطاء مع مألوؼ غَت سلوؾ على تنبيههم أك األبناء، إ٧تاز تعزيز

 :وادلوافقة ادلالطفة - ت
 ىذا أجل كمن ّتهلهم، يضيق ال كحلمو  يسعهم، ككدو  ٝتحة كبشاشةو  رحيم، كنفو  إُف ْتاجةو  ػ الناس كل بل األبناء 
كىلىوٍ  ٢تىيمٍ  لًٍنتى  اّللًَّ  ًمنى  رىٍٛتىةو  فىًبمىا: تعاُف هللا قاؿ كما القدكة؛ الرسوؿ كىو كسلم عليو هللا صلى مد الرابنية الرٛتة أتيت
نٍػفىضُّوا اٍلقىٍلبً  غىًليظى  فىظٌان  كيٍنتى   ةالصبل عليو غضب فما[ ُٗٓ:عمراف آؿ] ٢تىيمٍ  كىاٍستػىٍغًفرٍ  عىنػٍهيمٍ  فىاٍعفي  حىٍوًلكى  ًمنٍ  الى
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 كبره حلمو ككسعهم يداه، ملكت ما كل أعطاىم بل البشرم، بضعفهم صدره ضاؽ كال قط، لنفسو كالسبلـ
 معاملتهم، ك٭تسن الناس، ٔتبلطفة كيهتم الكبلـ، يلُت كسلم عليو هللا صلى ككاف ،(ُِْ/ُ :ُِِْالصبلي،)

 فيمر -ا١تسجد يف كىم– اٞتاىلية مورأ يف يتحدثوف أصحابو يسمع كاف فقد ٢تم، كيتبسم معهم، كيضحك كمداعبتهم،
بن هللا عبد مع كتلطف ٝترة، بن جابر حديث يف تقدـ كما صحابتو، مع يبتًسم أف يف غضاضةن  يرىل فبل كيبتسم؛ هبم

 كاف الذم الرجل تصرفات على ككافق إليو، يبتسم كالتفت الشحم، ّتراب استأثر عندما خيرب غزكة يف هللا رضي مغفل
 أف على يزيد فبل القيمة، دفع منو كيطلب كسلم، عليو هللا صلى للنيب كصاحبها ابلسلعة أييت كاف يثح ٛتارنا، يلقب

 هللا ٭تب أنو كشهد ا٠تمر، شرب يف جلد عندما لعنو عن الصحابة كهنى بدفعها، كأيمر كسلم عليو هللا صلى يضحك
 على كموافقةن  ألصحاهبا، مبلطفةن  كالضحك لتبسماب يقابلها كسلم عليو هللا صلى كاف اليت ا١تواقف من كغَتىا كرسولو،
 . تصرفاهتم
 مبلطفة يف كالضحك التبسم قيمة استخداـ فعليهم حسنة، أسوة كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ يف كللوالدين      
 الغلظة عن كالبعد هبم، كالرٛتة عرفنا، ا١تمقوتة أك شرعنا، ارمة غَت التصرفات على كموافقتهم ٢تم، كالبشاشة األبناء،

 .القيمة ىذه التزاـ عن هبم تنأل مرغوبة، غَت فعل ردكد لديهم ٖتدث كرٔتا تنفرىم، اليت كالفظاظة،
 :  اإليناس- ث

 كيتجنبا مودهتم، كيستجلبا األبناء، قلوب أيسرا أفٍ  الوالداف يستطيع الصادقتُت الصافيتُت كالضًٌحكة ابالبتسامة        
دًكيمٍ  أىٍزكىاًجكيمٍ  ًمنٍ  ًإفَّ  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى  :تعاُف قاؿ منها، تعاُف هللا حذَّر اليت عداكهتم كىًإفٍ  فىاٍحذىريكىيمٍ  لىكيمٍ  عىديكِّا كىأىٍكالى
إفٌ (:" ْٗٓ/ْ: َُْٕ)اآلية تفسَت يف الز٥تشرم اإلماـ يقوؿ[ُْ:التغابن]رىًحيمه  غىفيوره  اّللَّى  فىًإفَّ  كىتػىٍغًفريكا كىتىٍصفىحيوا تػىٍعفيوا
 ك٬ترعوهنم كيعقوهنم آابءىم يعادكف أكالدا األكالد كمن عليهم، ك٬تلنب كٮتاصمنهم بعولتهنٌ  يعادين أزكاجنا األزكاج من

 فكونوا عدٌك، من ٮتلوف ال ىؤالء أف علمتم ١تا: أم. ٚتيعا كاألكالد لؤلزكاج أك للعدكٌ  الضمَت فىاٍحذىريكىيمٍ  كاألذل الغصص
يغفر هللا فإف ٔتثلها، تقابلوىم كَف عداكة على منهم اطلعتم إذا عنهم تػىٍعفيوا كىًإفٍ  كشرىم، غوائلهم أتمنوا كال رحذ على منهم
 ".عنكم كيكفر ذنوبكم لكم

 االيناس أجل من كالتبسم الضحك كسلم عليو هللا صلى النيب فيها استخدـ اليت للمواقف الوالدين معرفة كيف        
 األىداؼ، ىذه ٭تقق ما أبنائهم تربية يف كتطبيقها كغَتىا، البحث ىذا يف إليها اإلشارة ٘تت اليت ا١تودة كاستجبلب
 أىل من الرجل حديث يف كرد ما ا١تواقف، تلك كمن السوم، السلوؾ على ك٭تفزىم كاال٨تراؼ، الًتدم سبيل عن كيبعدىم
 أك قرشينا إال ىذا ٕتد ال هللا، رسوؿ اي: "بقولو لتعليميا ا١توقف يف األعراي كمشاركة الزرع، يف ربو استأذف الذم اٞتنة

،  ذلك إُف لينقل ؛"كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ فضحك زرع، أبصحاب فلسنا ٨تن فأمِّا زرع، أصحاب فإهنم أنصاراين
 كا١تعربة، صادقة،ال الضحكة تلك ٛتلتها اليت الرسالة هبذه األعراي ذلك قلب من ٘تكن حيث تودد ك إيناس رسالة األعراي
 لبياف غَتىا إُف كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ ٭تتج كَف النبوة، مشكاة من درسنا قلبو يف كاستقرت األعراي، أدركها كاليت
.لو إيناسو

مباح، ْتديثو  أمو أك أبيو إُف الطفل يتحدث فعندما األبناء، إُف الوجدانية الرسالة ىذه ييبلغا أف للوالدين فينبغي
 صديقتها، أك معلمتها، من االبنة ٝتعتها أك صديقو أك معلمو من االبن ٝتعها اليت القصص من قصة مثبلن؛ لو فيحكي
 .مستقبلو يف الكبلـ كطبلقة اٟتديث كيعتاد كاألـ، األب إُف أينس حىت إليو، األنس ٖتمل ضحكة يرسل أف لو فينبغي
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 يف ابلغ أتثَت ٢تا الوالدين من كا١تشاعر العواطف صدؽ عن ا١تعربة فاالبتسامة اإل٬تابية؛ كا١تشاعر العواطف بث - ّ
 من كثَته  النبوية السنة كيف كاالىتماـ، كالعناية كاألمن، كالطمأنينة كالتقبل، كالتقدير اٟتب إُف اٟتاجة لديهم كتشبع األبناء،
 ىذه إلشباع عنهم هللا رضي ابةالصح مع كالضحك التبسم كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ فيها استخدـ اليت ا١تواقف
 حديث كل مغزل فهم الوالداف كيستطيع الًتبوية أغراضها بياف مع منها ٣تموعة البحث أكرد كقد نفوسهم، يف اٟتاجات
 على كيدربو كتسلسلها، أفكاره ترتيب على االبن يعُت ٦تا كذلك القيمة، ىذه على أبنائو تربية يف ٯتارسو لسلوؾ كٖتويلو

.ككالدتو كالده من قرابن  كيزيده كيصقلها شخصيتو، ينمي ك اآلخرين، من يسمعو ما همكف اإلصغاء،
 لو؛ الصحية اٟتالة يغَت أف ٯتكن الطفل كجو يف فالضحك الشفاء، على تساعد اإل٬تابية كالعواطف ا١تشاعر أف كما     

 ا١تناعي جهازه كفاءة كترتفع النفسية، حالتو تتحسن ا١تريض طفلهما كجو يف األب أك األـ من صادقة كابتسامة فبضحكة
(.َُ-ٖ: ََُِ علي،. )تعاُف هللا إبذف األمراض، مقاكمة من ٯتكنو ٦تا
 رضػي فاطمػة ابنتػو مػع  كسػلم عليو هللا صلى ا١تعلم الوالد النيب موقف من االستفادة للوالدين ٯتكن: ا١تثاؿ سبيل على ك   
 فاطمػة فجػاءت امػرأة، مػنهن يغػادر فلم كسلم، عليو هللا صلى النيب نساء معاجت: قالت عائشة، حديث يف الوارد عنها هللا

 إنػو مث مشالػو، عػن أك ٯتينػو عػن فأجلسػها« اببنػيت مرحبػا: »فقػاؿ كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ مشية مشيتها كأف ٘تشي
 سػػر ألفشػػي كنػػت مػػا: فقالػػت يبكيػػك؟ مػػا: ٢تػػا فقلػػت أيضػػا، فضػػحكت سػػارىا إنػػو مث فاطمػػة، فبكػػت حػػديثنا إليهػػا أسػػر
 هللا رسػوؿ أخصػك: بكػت حػُت ٢تػا فقلػت حػزف، من أقرب فرحنا كاليـو رأيت ما: فقلت كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ
 عليػػو هللا صػػلى هللا رسػػوؿ سػػر ألفشػي كنػػت مػػا: فقالػػت قػاؿ عمػػا كسػػألتها تبكػػُت؟ مث دكننػا، ْتديثػػو كسػػلم عليػػو هللا صػلى
 يف بػو عارضػو كإنػو مػرة، عػاـو  كػل ابلقػرآف يعارضو كاف جربيل أف"  حدثٍت كاف إنو: تفقال سألتها قبض إذا حىت كسلم،
 سارين، إنو مث لذلك، فبكيت لك، أان السلف كنعم ي، ٟتوقنا أىلي أكؿ كإنك أجلي، حضر قد إال أراين كال مرتُت، العاـ

 لػػػػػػػػػػػذلك فضػػػػػػػػػػػحكت «األمػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه نسػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػيدة أك ا١تػػػػػػػػػػػؤمنُت، نسػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػيدة تكػػػػػػػػػػػوين أف ترضػػػػػػػػػػػُت أال: »فقػػػػػػػػػػػاؿ
 مػرة سػارىا األكُف، ا١تػرة يف كحزهنا عنها هللا رضي ابنتو بكاء رأل ١تا كسلم عليو هللا صلى فالنيب ،(َُْٗ/ْ:ت.مسلم،د)

 اإلصغاء كحقيقتها إتقاهنا، الوالدين على ينبغي مهارة كىي ا١تشاعر، عكس عليو يطلق ما كىذا كضحكت، ففرحت أخرل
 ،(ُِٓ: ََُِبشػقة،) االنفعاليػة الفػرد ١تعاين كاالستجابة اللفظي، غَت السلوؾ كمبلحظة و،كمفاىيم الفرد ١تعاين الفٌعاؿ

 أم أك مػػثبلن  دراسػػي امتحػػاف يف الفشػػل حػػاؿ يف اٟتػػزف مشػػاعر كعكػػس أبنػػائهم، مػػع ا١تهػػارة ىػػذه تطبيػػق الوالػػدين كإبمكػػاف
 ا١تشػػػػعرة كاالبتسػػػػامة الضػػػػحكة خػػػػبلؿ نمػػػػ كالسػػػػركر، الفػػػػرح مػػػػن حالػػػػة إُف ٖتويلػػػػو ك للحػػػػزف، اٞتالبػػػػة ا١تواقػػػػف مػػػػن موقػػػػف

 .الرضا ك ا٢تدكء إُف ا٠توؼ ك ا٢تلع فيتحوؿ ابلطمأنينة،
 تعلمها، الوالدين على ٬تب اليت النبوية، السنة يف الواردة كالضحك التبسم لقيمة الًتبوية للتطبيقات ٪تاذج تلك    

.األبناء تربية يف كتطبيقها
 :وادلتعلم ادلعلم: اثنًيا

 كاالنفعالية ا١تعرفية ك٠تصائصو اب١تتعلم، التصاقنا األكثر إنَّو حيث التعليمية، العملية يف األساس العنصر ىو ١تعلما        
 خبلؿ األمثل التوظيف توظيفها على كقدرتو كجهو، لتعبَتات استخدامو ذلك كمن ا١تتعلم، جودة فعالية يف البارز الدكر
 العملية يف التواصل مكوانت من أساسي مكوف كالضحك؛ التبسم كمنها للفظيةا غَت فالرسائل السامية، لرسالتو أدائو

ىذه كتفعيل. عنها لغفلتو أك هبا ٞتهلو إمِّا التعليم، يف االبتسامة توظيف عن يغفلي  ا١تعلمُت من كثَتنا إفَّ  إال التعليمية
 كالبشاشة االبتسامة فيو تؤثر من فهناؾ معُت، وؿو ق أك معُت عملو  ٕتاه كاالرتياح الرضا عبارات ترديد عن ا١تعلم يغٍت القيمة
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 كالرضا االرتياح على تدؿ اليت الوجو كتعابَت االبتسامة مشاركة دكف ىكذا جيد ىذا أك أحسنت: لو قلت لو ٦تا أكثر
 كتعديل ا١تعرفة، إيصاؿ يف عالية بفاعلية يسهم ا١تعلم قبل من كالضحك التبسم كاستخداـ ،(ٓٓ: ُُْٕ الشلهوب،)
 يف تربوا الذين الصحابة نقلها كما لغَته، ينقلها مث عليها يًتىب سوؼ الذم ا١تتعلم لدل اإل٬تابية االٕتاىات كبناء لسلوؾ،ا

 .عنهم هللا رضي كغَتىم الدرداء كأي علي، أمثاؿ كسلم عليو هللا صلى دمحم مدرسة
 كنظرات جبينو، كسطور كجهو، مبلمح أكالن  يقرأ فإنَّو العلم، عنو أيخذ أف قبل ا١تتعلم أفَّ  يوقن أف ا١تعلم كعلى         
 يعرفو لو، سجية التبسم يكوف حىت كجوىهم، يف ابٝتنا يكوف أف: فعليو فاعبلن  متعلميو مع اتصالو يكوف أف أراد فإف عينيو،
 كما عليو، كاالعتماد هولةبس معو التواصل كٯتكن ككدكد، ٤تب، أنَّو على ا١تتعلم إليو ينظر التبسم، كثَت فا١تعلم طبلبو؛ هبا
، العادة يف يكوف التبسم أفَّ   .لغَته كيعلمو تعلمو، كيزيد إ٬تابيِّا لو يستجيب الذم ا١تتعلم، إُف بسرعة فينتقل معداين

، أـ كاف سلبنا  عليو كالتأثَت ا١تتعلم، توجيو يف البالغ األثر  كللمعلم        ٟتية،ا قدكتو جعلو معلمو أحب إذا فا١تتعلم إ٬تاابن
 ا١تتعلم يري أف ا١تعلم أراد كإذا كاالعتقادات، كاألفكار بل كاألفعاؿ، األقواؿ من كيذر أييت ما كل يف كقلِّده األعلى، كمثلو
 ىذه ٘تثل يف حينا كمثاالن  لطبلبو، قدكة  ليكوف كذلك؛ نفسو ىو يكوف أف بد فبل ا١تشركع؛ كالضحك التبسم قيمة على

 ٞتوانب األمثل النمو كمعو لو ليحقق ا١تتعلم مع كالتفاعل التواصل درجات أقصى ٖتقيق تطيعيس الكفء كا١تعلم القيمة،
 كا٠تَتية؛ األجر يف بينهما سول الذم كسلم عليو هللا صلى ابلنيب أتسينا كالضحك التبسم قيمة ابستخداـ كافةن  الشخصية

 كال سواء، األجر يف ٫تا كمتعلم، عاَف رجبلف، الناس: »كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ مسعود بن هللا عبد فعن
: " كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ الدرداء أي كعن ،(َّٕ/ٕ: ََُِالطرباين،« )الناس من بينهما فيما خَت
 ٘تثل يف علمو١ت حبع فا١تتعلم ،(ُِِ/ُ :ُُْْ، ا٢تيثمي«".) فيو خَت ال الناس كسائر ا٠تَت، يف شريكاف كا١تتعلم العاَف»

 .فيتبسم يراىم كسلم عليو هللا صلى هللا كرسوؿ يضحكوف، عنهم هللا رضي الصحابة كاف فقد القيمة ىذه
 ػ- ا١تنطوقة اللغة إُف ابإلضافة - خبل٢تا من اليت كالضحك التبسم لقيمة الًتبوية التطبيقات من ٪تاذج يلي كفيما      
:القيمة ٢تذه الًتبوية ىداؼاأٍل  ٖتقيق كا١تتعلم ا١تعلم من كله  يستطيع

أـ معرفية، أكانت سواء متعددة، رسائل إيصاؿ كالضحك كالتبسم الوجو تعبَتات خبلؿ من كا١تتعلم للمعلم ٯتكن -1
 إ٧تازو  ٖتقيق عند كالسركر الفرح أك معينة، إجابةو  أك معُت سلوؾو  ٕتاه كاالرتياح الرضا عبارات ترديد عن تغٍت كجدانية،

 ا١تختلفة االنفعاالت عن يعرب الوجو مبلمح فتغَت مثَتاهتا، كجود عند االنفعاالت من ذلك كغَت الغضب أك معُت
 يتعرؼ أف كا١تتعلم ا١تعلم من كلو  على ٬تب كثَتة النبوية السنة يف ذلك على كاألمثلة ،(ُٖٓ :ُِّْالعمرم،)

العملية أىداؼ ليحقق خارجها؛ أـ الدراسة قاعة داخل كسلم عليو هللا صلى ا١تعلم ابلنيب اقتداءنا كٯتارسها إليها،
 بن ا١تقداد من شهدت: يقوؿ مسعود، ابن ٝتعت: قاؿ شهاب، بن طارؽ ركاه ما سبق، ما إُف إضافة كمنها الًتبوية،
ا، األسود  ا١تشركُت، على يدعو كىو كسلم عليو هللا صلى النيب أتى بو، عدؿ ٦تا إِف أحب صاحبو أكوف لئن مشهدن
 يديك كبُت مشالك، كعن ٯتينك، عن نقاتل كلكنا فقاتبل، كربك أنت اذىب: موسى قـو قاؿ كما نقوؿ ال: فقاؿ

: فقولو(.ّٕ/ٓ: ُِِْ البخارم،) قولو: يعٍت« كسره كجهو أشرؽ كسلم عليو هللا صلى النيب فرأيت» كخلفك
ٍشرىاؽ، من ،(كجهو أشرؽ) قوؿ كسلم، عليو هللا صلى النَّيب  سر :أىم قػىٍولو، يػىٍعًٍت ( كسره: )كقػىٍولو. استنار: أىم اإٍلً

 صلى لكنو ا١تسدد، الصحاي ىذا بقوؿ إعجاابن  التبسم مقدمات من كسركره الوجو كاستنارة ، عنو هللا رضي ا١تقداد،
 الصاٌف السلف كاف كىكذا الفرح، داللتها كجدانية رسالة إبرساؿ اكتفى بل‘ لفظية استجابة يبد َف كسلم عليو هللا

 فإذا بعض؛ إُف بعضهم يضحك األغراض، بُت يشتدكف أدركتهم: قاؿ سعد بن ببلؿ فعن يفعلوف؛ عنهم هللا رضي
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(.ِِْ/ ٓ :ُّْٗ األصبهاين،.)رىباانن  كانوا: الليل كاف
بصحة ا١تعلم إقرار ا١تتعلم منها يفهم موافقة، ابتسامة خبلؿ من ا١تتعلم هبا أدُف معلومة صحة على ا١تعلم أتكيد -2

 كسلم عليو هللا صلى النيب تبسم تقدـ فيما ذلك على األمثلة كمن ما، موقفو  يف العملي التصرؼ صحة أك اإلجابة،
 فرقاه سيده لدغ الذم اٟتي من اٞتعل أخذكا الذين الصحابة تصرؼ من كضحكو عنو، هللا رضي صهيب إلجابة
 . الفاٖتة بسورة أحدىم

ليفهم ا١تغضب تبسم ا١تعلم إليو تبسم ٥تالفة، ا١تتعلم من صدر افإذ عليها؛ ا١تعاقب أك ا٠تطأ، للسلوكيات ا١تعلم رفض -3
 يف عنو هللا رضي مالك بن كعب ٗتلف قصة يف كسلم عليو هللا صلى النيب بفعل أتسينا ا١تخالفة، لتلك الرفض منها
 آيتك  أحد، يكلمٍت كال األسواؽ يف كأطوؼ ا١تسلمُت، مع الصبلة فأشهد أخرج فكنت: »...  كفيو تبوؾ؛ غزكة
 السبلـ برد شفتيو حرؾ ىل: نفسي يف فأقوؿ الصبلة، بعد ٣تلسو يف كىو عليو فأسلم كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ
... عٍت أعرض ٨توه التفت كإذا إِف، أقبل صبليت على أقبلت فإذا النظر، فأسارقو منو، قريبنا أصلي مث ال؟ أـ عليِّ 

 رضي مالك بن كعب عن يعرض اٟتديث يف كما كسلم عليو هللا صلى فالنَّيب ،(ّ/ٔ: ُِِْ البخارم،) اٟتديث
 .تبوؾ غزكة عن لتخلفو لو؛ عقوبةن  عنو هللا

يف ٘تيزنا يظهر أك صحيحة، إجابة ٬تيب الذم ا١تتعلم على للثناء كاالبتسامة ابلضحك التواصل خبلؿ من التعلم تعزيز -4
كإعجاابن  ثناءنا ذلك أف ا١تتعلم، منها يفهم ٤تياه، تعلو اببتسامة مصحوبة ا١تعلم من كتقدير إعجاب بنظرة ما، ٣تاؿو 
 التبسم أىداؼ عن اٟتديث عند بعضها إُف اإلشارة سبقت كسلم عليو هللا صلى ابلنيب ذلك يف القدكة كأمثلة بو،

 ا١تواقف تلك يستوعب أف كا١تتعلم ا١تعلم من كلو  فعلى كا١تبلطفة، كاإليناس كالتعجب، اإلعجاب أجل من كالضحك
 .كٯتارسها

عنو، هللا رضي جرير حديث يف كرد كما كا١تتعلم، ا١تعلم بُت النفسي القرب درجة لزايدة كالضحك التبسم استخداـ -5
 اٟتواجز أذابت كسلم عليو هللا صلى األكؿ للمعلم الدائمة فاالبتسامة كغَتىا؛ ا١تتقدمة، عنو، هللا رضي عمر كحديث
 عوامل أىم من كىذا أر٭تية، بكل يسألوه كأف مشقة، ببل عليو يدخلوا أف همعن هللا رضي الصحابة فاستطاع النفسية
 ،(ُٖٗ :ُّْْالعمرم،) كسهولة بيسرو  التعليمية أىدافو ٖتقيق استطاع ا١تتعلمُت إُف قريبنا كاف فكلما ا١تعلم، ٧تاح

 ٘تت اليت ا١تواقف يف كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ صحابة مارسها كما القيمة، ىذ ١تمارسة للمتعلم قدكة كليكوف
 .عنو هللا رضي الدرداء أي حديث كحديث عنو، هللا رضي طالب أي بن علي حديث يف إليها اإلشارة

لفظية، كغَت لفظية جيدة مهارات ا١تعلم من يتطلب الذم للتعلم ا١تناسب ا١تناخ توفَت يف كالتبسم الضحك استخداـ -6
 إلقاء مع الدرس قاعة دخوؿ حاؿ ا١تعلم فتبسم كالتبسم، الضحك كمنها جو،الو  تعبَتات: اللفظية غَت ا١تهارات كأىم

 تعليمينا مناخنا ٢تم كيوفر ا١تتعلمُت، نفوس يف كا١تتعة كالسركر الطمأنينة يدخل كجهو، على البشاشة كظهور السبلـ،
 ا٠تطاب بن عمر ديثح كيف ١تمارستها، كيهيئهم القيمة، ىذه نفوسهم يف كيغرس ٖتصيلهم، يف يزيد كما رائعنا،
 فجئت: »... كفيو التعليمي؛ ا١تناخ لتهيئة كاضح ٪توذج العلم طلب يف األنصارم جاره مع كتناكبو عنو هللا رضي
 الغبلـ إذ منصرفنا كليت فلما فصمت، لو ذكرتك قد: فقاؿ إِف، رجع مث فدخل، لعمر، استأذف: لو فقلت الغبلـ،
 أف إُف كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ على فدخلت كسلم، عليو هللا ىصل هللا رسوؿ لك أذف قد: فقاؿ يدعوين،

 :َُْٓ،الطرباين« )تبسم رأيتو حُت فجلست أخرل، تبسمة كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ فتبسم: ››قاؿ
 ب،ا١تناس التعليمي ا١تناخ ىيَّأ قد كسلم عليو هللا صلى النيب تبسم أف على صر٭تة داللة يدؿ فاٟتديث(، ِِٔ/ْ
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 النبوية االبتسامة فهذه ،"تبسم رأيتو حُت فجلست أخرل، فتبسم: "بقولو كأكده عنو هللا رضي عمر بو شعر الذم
 ا١تعلم كعلى اٟتديث، كيستأنف للجلوس، يطمئن كجعلتو عنو، هللا رضي عمر نفس يف الطمأنينة ركح بعثت ا١تشرقة
 .القيمة ٢تذه العملية التطبيقات معلمو عن كليأخذ العلم، بتلقي عكينتف نفسو، لًتحح للتعلم ا١تتعلم هتيئة مسؤكلية تقع

 على كا١تتعلم ا١تعلم قبل من هبا االىتماـ ٬تب كالتبسم الضحك لقيمة الًتبوية التطبيقات ىذه أف القوؿ كخبلصة       
.كسلوكهم كأخبلقهم، ا١تتعلمُت، نفوس يف أثرىا كالتعليمية الًتبوية العملية ٖتقق لكي السواء،
 :وتوصياتو البحث خالصة
 التبسم قيمة عن الشريفة النبوية كالسنة الكرًن، القرآف آايت من تضمنو كما البحث جوانب من سبق ما ضوء يف        

:التالية النتائج إُف البحث خلص كا١تتعلم، كا١تعلم، األبوين، قبل من الًتبوية كتطبيقاهتا كالضحك،
التقرب يف الًتبوية أىدافها ك٘تثَّلت النبوية، كالسنة الكرًن، القرآف يف أدلتها كردت طلقةم قيمة كالضحك التبسم أف -1

 ا١توقف، يستدعيو ما على كالتنبيو كا١توافقة، كا١تبلطفة كالتعجب، اإلعجاب كإظهار ثوابو، كطلب تعاُف هللا إُف
 .الًتبوية القيمة ىذه يف كسلم عليو هللا صلى ابلنيب كالتأسي النفوس، كاستمالة كا١تؤانسة، كاإليناس

كالضحك التبسم بقيمة كسلم عليو هللا صلى النيب عناية ّتبلء البحث يف الواردة ػ النبوية األحاديث أظهرت -2
 كسلم، عليو هللا صلى النيب بُت التفاعل كسائل أبرز من كانت فقد كتوجيهاتو، كتعليمو تربيتو يف ٢تا كاستخدامو
 االٕتاىات توصيل على قدرة أكثر ككانت كاالٕتاىات، كالسلوؾ ا١تعلومات إليصاؿ ، عنهم هللا رضي كالصحابة
 عارضنا حداثن  القيمة ٢تذه كسلم عليو هللا صلى استخدامو يكن كَف الذاكرة، يف ثباحن  كأكثر اللفظية، اللغة من كا١تشاعر

الذم عنهم، هللا رضي الصحابة على أثريه ققكٖت كتنوُّعو، كثرتو بداللة مقصودنا؛ عمبلن  كاف بل كالتعليم؛ الًتبية يف
.عليهم أتثَته قوة على يدؿ ٦تا ك٦تارستو اٟتديث؛ يف بذًكره كاىتمامهم لو حكايتهم يف جليِّا ظهر

ىذه لغرس األىداؼ من ٣تموعة لتحقيق أبنائهم؛ تربية يف الوالدين قبل من كالضحك التبسم قيمة تطبيق إمكانية -3
 صلى ا١تعلم ابلنيب كأتسينا تعاُف،  قربةن  كوهنا القيمة ىذه عن لؤلبناء إ٬تابية رسائل إيصاؿ هاكمن نفوسهم؛ يف القيمة
 كاإلعجاب، كالتعجب كالسركر الفرح مشاعر من نفوسهم يف تغرسو ما إُف ابإلضافة األكؿ، ا١تقاـ يف كسلم عليو هللا

 قبل من عملي سلوؾ إُف ٖتويلها على كالعمل النبوية، السنة يف كردت اليت األغراض من كغَتىا كا١تبلطفة، كاإليناس
 .لؤلبناء القدكة بصفتهما الوالدين

ككجدانية، معرفية، متعددة؛ إ٬تابية تعليمية رسائل إيصاؿ من ٯتكنهما كالضحك التبسم لقيمة كا١تتعلم ا١تعلم تطبيق أف -4
 إ٧تاز ٖتقيق عند كالسركر الفرح أك معينة، إجابة أك معُت سلوؾ ٕتاه كاالرتياح الرضا عبارات ترديد عن تغٍت كسلوكية،

 أدُف معلومة صحة على ا١تعلم لتأكيد أك مثَتاهتا، كجود عند االنفعاالت من ذلك كغَت ما، لتصرؼو  الغضب أك معُت
 يف العملي التصرؼ صحة أك اإلجابة، بصحة ا١تعلم إقرار ا١تتعلم منها يفهم موافقة ابتسامة خبلؿ من ا١تتعلم هبا
ما، ٣تاؿو  يف ٘تيزنا يظهر الذم ا١تتعلم على للثناء أك عليها، العقوبة أك ا٠تطأ، للسلوكيات ا١تعلم رفض أك ما، قفو مو 

 بو، كإعجاب عليو ثناء ذلك أف ا١تتعلم، منها يفهم ٤تياه، تعلو اببتسامة مصحوبة ا١تعلم من تقدير ك إعجاب بنظرة
 كا١تتعلم ا١تعلم، من يتطلب الذم للتعلم ا١تناسب ا١تناخ كتوفَت تعلم،كا١ت ا١تعلم بُت النفسي القرب درجة لزايدة أك

.لفظية كغَت لفظية جيدة مهارات
:التوصيات

يف القيمة ىذه يغرس كا١تتعلم كا١تعلم الوالدين قبل من الًتبية يف كالضحك التبسم لقيمة التطبيقي اٞتانب على الًتكيز -1
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من جزءنا لتكوف ملموسنا كاقعنا ك٘تثلها الًتبوية، كأغراضها أب٫تيتها، عيالو  زايدة خبلؿ من ا١تسلمة الشخصية بناء
 ا١تواقف أحلك يف حىت كيبتسم عواطفو، على يتغلَّب أف يستطيع الذم ىو اٟتصيف فا١تري الًتبوية؛ مهامهم
 .كالوالداف ا١تتعلم، يكوف أف ينبغي كىكذا كسلم، عليو هللا صلى النيب يفعل كاف كما

خبللو من يتعلم هنايتو، إُف التعليمي، السلم يف مرحلة أكؿ من يبدأ( القيم مقرر) يسمى أساسي قررم استحداث  -2
 احتياجات إعداده يف يراعى أف على كالضحك، التبسم قيمة كمنها اإلسبلـ، هبا جاء اليت القيم األمة أبناء

 على اٟتياة يف كتطبيقها كإدراكها، القيم مفه على الدارسُت يعُت ٔتا العصر، كمتطلبات ا١تختلفة، العمرية ا١تراحل
 .كسلم عليو هللا صلى نبيو كسنة تعاُف، هللا كتاب من كبينة بصَتة

من سلوكية ٦تارسات إُف كٖتويلها النبوية، كالسنة الكرًن، القرآف من ا١تستنبطة اإلسبلمية القيم أب٫تية الوعي نشر -3
.  ا١تختلفة اإلعبلـ كسائل خبلؿ
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وادلراجع ادلصادر
ادلصادر
 الكرمي القرآن
 انصر: ٗتريج العلماء، من ٚتاعة: ٖتقيق .الطحاكية العقيدة شرح(. ىػُِْٔ) دمحم، بن عليٌ  الدين عبلء بن دمحم الدين ،صدر العز أي ابن

 (.اإلسبلمي ا١تكتب مطبوعة عن) كالًتٚتة التوزيع كالنشر للطباعة السبلـ دار: الناشر األلباين، الدين
 الطناحي، دمحم ٤تمود - الزاكل أٛتد طاىر: ٖتقيق .كاألثر اٟتديث غريب يف النهاية(. ىػُّٗٗ)الشيباين السعادات أبو الدين ٣تد األثَت، بن

.العلمية ا١تكتبة: بَتكت
.الرشد مكتبة: الرايض اىيم،إبر  بن ايسر ٘تيم أبو: ٖتقيق .البخارل صحيح شرح(.ىػُِّْ) خلف بن علي اٟتسن أبو بطاؿ، ابن
 .ا١تعرفة دار: بَتكت .البخارم صحيح شرح البارم فتح(. ُّٕٗ) العسقبلين حجر بن علي بن أٛتد حجر، ابن
 مؤسسة كآخركف، األرانؤكط، شعيب: ٖتقيق .حنبل بن أٛتد اإلماـ مسند(.ىػُُِْ) الشيباين حنبل بن دمحم بن أٛتد هللا أبوعبد حنبل، ابن

.الرسالة
 النور، أبو األٛتدم دمحم: ٖتقيق .الكلم جوامع من حديثان  ٜتسُت شرح يف كاٟتكم العلـو جامع(.ىػُِْْ) الرٛتن عبد الدين زين رجب، بنا

.كالنشر للطباعة السبلمة دار: الرايض
.صادر دار: بَتكت عباس، إحساف: ٖتقيق .الكربل الطبقات(.ـ ُٖٔٗ) سعد بن دمحم هللا أبوعبد سعد، ابن
.الفكر دار: القاىرة ىاركف، دمحم السبلـ عبد: اقق .اللغة مقاييس معجم(. ىػُّٗٗ) الرازم فارس بن أٛتد فارس، ناب
. العلمية الكتب دار: بَتكت الدين، مشس حسُت دمحم: اقق  .العظيم القرآف تفسَت(. ت.د) كثَت بن عمر بن إٝتاعيل الفداء أبو كثَت، ابن

.كالتوزيع للنشر طيبة دار ،(ىػَُِْ)سبلمة دمحم سامي: اقق كنسخة
. العربية الكتب إحياء دار: ا١تنورة ا١تدينة الباقي، عبد فؤاد دمحم: ٖتقيق .ماجو ابن سنن (.ت.د) القزكيٍت يزيد بن دمحم هللا عبد أبو ماجو، ابن
.صار دار: بَتكت .العرب لساف. (ىػ ُُْْ) على بن مكـر بن دمحم منظور، ابن
.العبيكاف مكتبة: الرايض ٛتاد، كنزيو الزحيلي دمحم: اقق .ا١تنَت الكوكب شرح (.ىػُُْٖ)أٛتد بن دمحم البقاء أبو الدين تقي النجار، ابن

 .مصر: السعادة دار .األصفياء كطبقات األكلياء حلية(. ىػُّْٗ) األصبهاين أٛتد بن هللا عبد بن أٛتد أبونعيم،
 صحيح=  كأايمو كسننو كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أمور من ا١تختصر الصحيح ا١تسند اٞتامع(.ىػُِِْ) إٝتاعيل بن دمحم البخارم،

. النجاة طوؽ دار: الناشر الناصر، انصر بن زىَت دمحم: اقق .البخارم
 .اإلسبلمية ائرالبش دار: بَتكت الباقي، عبد فؤاد دمحم: ٖتقيق .ا١تفرد األدب(. قَُْٗ)   إٝتاعيل بن دمحم البخارم،
 العلـو مكتبة: ا١تنورة ا١تدينة سعد، بن عادؿ: اقق .الزخار البحر ابسم ا١تنشور البزار مسند(. ـََِٗ) عمرك بن أٛتد بكر أبو البزار،

.كاٟتكم
 ا١تكتب: كتبَت  دمشق، الشاكيش، زىَت دمحم-األرانؤكط شعيب: ٖتقيق .السنة شرح(.  ىػَُّْ) مسعود بن اٟتسُت دمحم أبو البغوم،

 .اإلسبلمي
 مؤسسة: الرايض شليب، ا١تنعم عبد حسن: أحاديثو كخرج حققو .الكربل السنن(. ىػُُِْ) شعيب بن أٛتد الرٛتن عبد أبو البيهقي،

 . الرسالة
.الثقافية الكتب مؤسسة بَتكت، .اآلداب(. َُْٖ) موسى بن علي بن اٟتسُت بن أٛتد البيهقي،
: مصر عطوة، إبراىيم الباقي، عبد فؤاد دمحم شاكر، دمحم أٛتد: كتعليق ٖتقيق ،الًتمذي سنن(.   ىػُّٓٗ) ٍورةسى  بن عيسى بن دمحم الًتمذم،

.اٟتليب الباي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة
 .بلمياإلس ا١تكتب: بَتكت األلباين، الدين انصر دمحم: ٖتقيق .ا١تصابيح مشكاة(.ُٖٓٗ)   هللا عبد بن دمحم  هللا عبد أبو ا٠تطيب،
 أسد سليم حسُت: ٖتقيق .(الدارمي سنن) بػ ا١تعركؼ الدارمي مسند(. ىػُُِْ) الفضل بن الرٛتن عبد بن هللا عبد دمحم أبو الدارمي،

 .كالتوزيع للنشر ا١تغٍت دار: السعودية العربية ا١تملكة الداراين،
.العري الكتاب دار: بَتكت .التنزيل غوامض قحقائ عن الكشاؼ(. ىػ َُْٕ)أٛتد بن عمرك بن ٤تمود القاسم أبو الز٥تشرم،
.اٟتديث دار: الناشر .السبلـ سبل(. ت.د)اٟتسٍت دمحم بن صبلح بن إٝتاعيل بن دمحم الصنعاين،
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 مراحلو - وأسبابو شروطو - أنواعو) الكرمي القرآن يف والتمكني النصر بفقو ادلؤمنني تبصري(. ىػ ُِِْ)دمحم دمحم عىلي الصَّبلَّي،
.القاىرة:التابعُت مكتبة اإلمارات، – الشارقة: الصحابة مكتبة .(دافووأى

.الرسالة مؤسسة: بَتكت السلفي، عبداجمليد بن ٛتدم: اقق .الشاميُت مسند(. ىػَُْٓ) أيوب بن أٛتد بن سليماف الطرباين،
 .تيمية ابن مكتبة: القاىرة السلفي، يداجمل عبد بن ٛتدم: اقق .الكبَت ا١تعجم( ت.د) أيوب بن أٛتد بن سليماف الطرباين،
: القاىرة اٟتسيٍت، إبراىيم بن اسن عبد،  دمحم بن هللا عوض بن طارؽ: اقق .األكسط ا١تعجم(. ت.د) أيوب بن أٛتد بن سليماف الطرباين،

.اٟترمُت دار
 .العري الًتاث إحياء دار: بَتكت .البخارم صحيح شرح القارم عمدة(.ت.د)موسى بن أٛتد بن ٤تمود دمحم أبو العيٍت،
 دار: القاىرة أطفيش، كإبراىيم الربدكين أٛتد: ٖتقيق .القرطيب تفسَت=  القرآف ألحكاـ اٞتامع(. ىػُّْٖ) أٛتد بن دمحم هللا عبد أبو القرطيب،

.ا١تصرية الكتب
 .األمَتية الكربل ا١تطبعة: مصر .البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد(.ىػُِّّ) بكر أىب بن دمحم بن أٛتد إ القسطبلين،

 دار: الناشر ،(النجار دمحم/  القادر عبد حامد/  الزايت أٛتد/  مصطفى إبراىيم) ٚتع .الوسيط ا١تعجم(.ت ػ د)ابلقاىرة العربية اللغة ٣تمع
.الدعوة

 .الرايض السبلـ دار مكتبة: الرايض .مسلم صحيح(.ـََُِ) القشَتم اٟتجاج ابن مسلم،
.الكربل التجارية ا١تكتبة: مصر .الصغي اٞتامع شرح القدير فيض(. ىػُّٔٓ) دمحم الدين ينز  ا١تناكم،
.الرسالة مؤسسة: بَتكت شليب، ا١تنعم عبد حسن: حققو .الكربل السنن.  (ىػُُِْ) شعيب بن أٛتد الرٛتن أبوعبد النسائي،
 مكتبة: القاىرة القدسي، الدين حساـ: اقق .الفوائد كمنبع ائدالزك  ٣تمع(. ىػُُْْ) بكر أي بن علي الدين نور اٟتسن أبو ا٢تيثمي،

.القدسي
:العربية  ا١تراجع
.للنشر الوطن دار: الرايض سليماف، بن أٛتد: ٖتقيق .بشراف ابن أماِف(.َُِْ)دمحم بن ا١تلك عبد القاسم أبو بشراف، ابن

.ا١تعارؼ مكتبة: الرايض العباسي، عيد دمحم: اقق .كأحكامو أنواعو التوسل .(ىػُُِْ) الدين انصر دمحم الرٛتن عبد أبو األلباين،
عارؼ مكتىبة: ايضالر .البخارم اإًلمىاًـ  صىًحيحي  ٥تيٍتىصىر(.ىػُِِْ)الدين انصر دمحم الرٛتن عبد أبو األلباين،

ى
.كالتوزيع للنٍَّشر ا١ت

 للنشر ا١تعارؼ مكتبة: الرايض .كفوائدىا فقهها من كشيء الصحيحة ثاألحادي سلسلة(.ىػُُْٓ)الدين انصر دمحم الرٛتن عبد أبو األلباين،
 .كالتوزيع

 العلـو ٣تلة)٪توذجا األمازغية اللغة اللغة، ازدكاجية ضوء يف البنائية الوضعية يف لبلندماج كمدخل التواصل مهارة أثر(.ـََُِ)ٝتاح بشقة،
(.ُِٓ ـ،صََُِاٞتزائر، الًتبية، يف ابلكفاايت التكوين ملتقى خاص، عدد كاالجتماعية، اإلنسانية

 .العبيكاف: الرايض .االبتسامة لغة(. ىػُّْْ)فايز بن تركي اٟتقباين،
 اإلسبلمية، غزة جامعة الدين، أصوؿ كلية موضوعية، قرآنية دراسة .اآلخرين يف كأتثَته الصامت االتصاؿ(.ىػُِْٗ)عرفات فاطمة اٟتلو،

(.فلسطُت
 .األردف األردنية، اٞتامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة .النبوية السنة يف اٞتسم لغة.(ىػُِْٕ)شريف دمحم ا٠تطيب،
 البحوث مركز – القرل أـ جامعة: ا١تكرمة مكة .اإلسبلمية الًتبية يف كالقيم ا١تبادئ(. ـُٗٔٗ - ىػُُْٔ) علي بن ٚتيل دمحم خياط،

.كالنفسية الًتبوية
 الدراسات كلية الدين، أصوؿ بقسم منشورة، غَت ماجستَت رسالة .الكرًن القرآف يف اٞتسم لغة(. .ىػُُّْ)عبدالغٍت ٚتيل أسامة ، رابيعة

.فلسطُت انبلس، يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا
.القمة دار: اإلسكندرية .كسلم كآلو عليو هللا صلى الرسوؿ مشائل(.ت.د) الفتاح عبد بن أٛتد  زكاكل،

 .ا٢تجرة دار - السنية الدرر:  الناشر .كالسنة الكتاب يف الواردة كجل عز هللا صفات(.  ىػُِْٔ)رالقاد عبد بن علوم السقاؼ،
 اللو٭تق، معبل بن الرٛتن عبد: اقق .ا١تناف كبلـ تفسَت يف الرٛتن الكرًن تيسَت .(ىػَُِْ) هللا عبد بن انصر بن الرٛتن عبد السعدم،

 الرسالة مؤسسة: الناشر
  اإلسبلمية، الشبكة موقع بتفريغها قاـ صوتية دركس: الكتاب مصدر الواسطية، العقيدة شرح: العلياين صمايل بن يمالرح عبد السلمي،
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 .القاسم دار: الرايض .اأٍلكؿ ا١تعلم(.ىػُُْٕ)عبدالعزيز بن فؤاد الشلهوب،
 أـ جامعة الًتبية كلية منشور، غَت ماجستَت ْتث االبتدائية، ا١ترحلة يف الًتبوية كتطبيقاهتا الوجدانية الًتبية(: ىػَُّْ)علي دمحم الشهرم،

 .القرل
 كلية كعلومو، اٟتديث يف ماجستَت رسالة ػ موضوعية دراسة ػ النبوية السنة يف كالضحك التبسم(. ىػُّْٕ)حسٍت خالد ٤تمود صياـ،

. غزة اإلسبلمية، امعةاٞت الدين، األصوؿ
 .اٞتوزم ابن دار: السعودية العربية ا١تملكة .كالبقرة الفاٖتة تفسَت(.ىػ ُِّْ) دمحم بن صاٌف بن دمحم العثيمُت،
 .ا١تعرفة دار: بَتكت شليب، اٟتفيظ عبد األبيارم، إبراىيم السقا، مصطفى: ٖتقيق .ا١تتنيب ديواف شرح(.ت.د)اٟتسُت بن هللا عبد العكربم،
 .للكتاب ا١تصرية ا٢تيئة .التشريع كتعاصر الضركرية القيم(.ت ػ د)دمحم فهمي علواف،
 (.َُـ،عََُِ أغسطس، ، الدكاء ٣تلة). الغائب الطبيب الضحك(.ـََُِ)دمحم علي،

 رسالة .الًتبوية اكتطبيقاهت البخارم اإلماـ صحيح خبلؿ من الوجو لتعبَتات الًتبوية الدالالت(.ىػُّْْ)ىاذؿ بن عوض بن دمحم العمرم،
.اإلسبلمية اٞتامعة ػ الدين كأصوؿ الدعوة بكلية اإلسبلمية الًتبية قسم منشورة، غَت ماجستَت

.النجاح مطبعة: البيضاء الدار .الًتبية علوم معجم .(ـُْٗٗ)كآخركف عبداللطيف الفاري،
 .علي دمحم كمطبعة مكتبة: القاىرة .الشريعة يف عبلجها ك أمراضها النفس(.ىػَُّٗ)سعد دمحم الفقي،

، - كالسُّنَّة الكتاب ضوء يف ا١تسلم عقيدة(. ت.د)كىف بن على بن سعيد القحطاين،  كاألركاف، كا١تقتضى، كا١تعٌت، كالفضائل، ا١تفهـو
.سفَت مطبعة: الرايض .كالنواقض كالنواقص، كالشركط،

 .ا١تنصورة امعةج اآلداب، كلية .العائلي االجتماع علم( ـََِٖ)دمحم مهدم القصاص،
 .الوفاء دار: الناشر .االجتماعي التغَت(.ىػَُْٔ)علي اإلسبلـ سيف مطر،
 :األجنبية ا١تراجع
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